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PRESIDENT’S
NOTE
Good education is the foundation of all achievement. This is what the thinkers, philosophers, and leaders in
all societies have agreed upon. This is what the leadership in Qatar has been aware of and is reflected in the
country’s ambitious Qatar National Vision 2030; a vision that is man-centered and aims at realizing a knowledgebased economy.
In this context, Qatar University (QU) cannot stand in isolation from its own community, but as a national university
and a long-standing academic institution, founded more than 40 years ago, the university holds the prime
responsibility of leading the education train towards its desired goal.
Since its establishment, the University has been working to provide quality, distinctive education that adheres to
international standards to ensure the excellence of learning provided. This depends on several strategies, including
interest in the International Classification of Universities and the International Academic Accreditation of Colleges
and Programs.
Both strategies require QU and other academic institutions around the world to adopt rigorous standards for their
academic programs in order to keep pace and adapt with the new and constantly changing labor market. The
strategies provide the guiding principle for teaching methods and curriculums to hone the learning process.
I would like to emphasize an important point, directed to academics, researchers and students, which is that the
learning process, if not driven by self-motivation and internal desire, will not achieve the desired goal, regardless if
the programs follow methodical tactics, and regardless if sophisticated teaching methods are implemented.
The student must realize that what he or she is learning at the university is not simply to obtain a certificate or to
reach the graduating platform, it is much deeper. It is within the university that the student establishes him or herself
and learns to face post-academic life with all its volatility and changes. The QU student’s experience is not limited
to a classroom, as we at QU strive to provide the student with an interactive, diverse lifestyle that develops critical
thinking, volunteerism and leadership skills that support lifelong learning.
This edition of the Campus Magazine coincides with the graduation of the 41st batch from QU, bringing the total
number of University alumni, during the course of four decades, to over 45,000.

Dr. Hassan Bin Rashid Al-Derham
Qatar University President
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I am happy with this great achievement, and would like to thank all graduates and say to them, Qatar is waiting for
you to complete this part of your journey, a journey that was initiated by our ancestors and will be handed over to
you by your parents. You, my sons and daughters, are the future of this nation.
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The convocation included honoring distinguished faculty members, employees and graduates. Vice
President for Academic Affairs Dr. Omar Al-Ansari, presented the Academic Awards, Vice President for
Administration and Financial Affairs Dr. Khalid Al-Khater, presented Employee of the Year award and
Chief Strategy & Development Officer Dr. Darwish Al-Emadi, presented the Young Alumnus Award and
Manager of Communications Mr Masoud Al-Yami, presented the Media Award.

CAMPUS
NEWS

Winners List:

New Academic Year
Inaugurated at QU Annual
Convocation

• Outstanding Teaching Award:
- Dr. Husam Aldamen
- Dr. Lukman Thalib
• Distinguished Service Contributions for
Faculty Members:
- Dr. Nabil Ghantous
- Dr. Abdelsalam Gomaa Abdelsalam

Qatar University (QU) President Dr. Hassan Al Derham
inaugurated the new academic year during his
commencement address at this year’s Annual Convocation.
The President highlighted the important achievements of
the past year and the various visions the University has for
the foreseeable future.

(QNRF). We have research partnerships with 332 local
and international institutions. The University has also
succeeded in increasing the number of research papers by
422% between 2010-2017, our researchers were able to
publish more than 1400 research papers and registered six
patents in 2017.”

During his speech, Dr. Al Derham expressed his sincere
appreciation to the Qatar University community and their
efforts which bring continuous success to the university
in various fields locally, regionally and internationally. He
said, “Throughout the 41 years since its inception, the
University interacts with its community and contributes to
the development of Qatar with its academic and research
expertise. The University will keep developing based
on the needs of the community, expanding its faculty
and academic programs in order to support the road of
achieving Qatar National Vision 2030.”

Dr. Al Derham noted, “Our university is the largest in
Qatar with more than 20,000 students and 45,000
alumni. It houses the largest campus in the country.
This is why QU must meet the aspirations of the diverse
community in Qatar. For that, during the past year,
Qatar University›s new strategic plan, which covers the
period from 2018 to 2022, was launched to complement
Qatar University›s achievements and development and
to begin the process of ‘transformation.’ Our mission,
our new vision and our core values have inspired us to
shape the direction of the new strategy and to build on a
comprehensive and rigorous strategic analysis to provide
the best level of education to our students, encourage
them to rely on their talents and inspire them to realize
their potential.”

On research, Dr. Al Derham said, “In the academic year
2017-2018, the University has received 80 research
projects funded by the Qatar National Research Fund
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• Merit Award:
- Dr. Sumaya Al-Maadeed

• Media Award:
- Dr. Nayef Al Shamari
- Dr. Majed Al Ansari
• Employee of the Year Award:
- Ms Maha Al Thani
- Ms Maha Al Dafa
• Young Alumnus Award:
- Mr Jassim Al Namaa
- Mr. Subah Al-Kuwari
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Under the theme “Thank you, Oh Messenger of
Knowledge” and amid Qatar’s celebration of World
Teachers’ Day, His Excellency Dr. Mohammed Abdul
Wahid Al-Hammadi, the Minister of Education and
Higher Education visited Qatar University (QU) College of
Education. The Minister’s visit came as a recognition of
QU’s educational commitment in preparing and training
teachers, which it has been doing since its inception.
The Minister met Qatar University President Dr. Hassan AlDerham, Vice President for Academic Affairs Dr. Omar AlAnsari and Dean of the College of Education Dr. Ahmed Al
Emadi. The Minister also met a group of students enrolled
in the Program “Tumoh”, a program that aims to attract
students to join the teaching profession. The Minister also
attended some lectures and visited the Students Support
Center and other respective facilities in the college.
Commenting on his visit to the college, HE Dr. Al-Hammadi
said, “Todays visit came as a recognition of Qatar
University’s educational endeavors and contributions as
being the national institution entrusted with preparing
future teachers. Those teachers can improve students’
academic achievement and boost their sense of national
awareness towards achieving the Qatar National Vision
through creative and innovative education.”

MINISTER OF
EDUCATION & HIGHER
EDUCATION

“As Qatar’s future is very much bound to the success
of the educational system, the role of the College of
Education is crucial as a repository of expertise and an
incubator of modern educational thought and its various
tracks and specializations. I am proud of this remarkable
educational institution and its outcomes which constitute
the most important input of the education system in Qatar,”
he added.
President of Qatar University Dr. Hassan Al-Dirham said,
“We appreciate HE Dr. Al-Hammadi’s presence today on
this important occasion. We thank him for the ongoing
constructive partnership between the University and
the Ministry. Our efforts are all joint to prepare qualified
teachers in accordance with the best teaching and
evaluation methods, as teaching is now witnessing a great
breakthrough.”
Dean of the College of Education commended Dr. Ahmed
Al-Emadi, on the great role and the fruitful partnership
between the college and the Ministry and the reoccurring
meetings, which resulted in developing curricula and
achieving a number of important educational decisions.
After meeting with university top officials, HE Dr. AlHammadi attended a lecture on a course titled “Exceptional
Students” presented by Dr. Abdul-Naser Fakhro. Touring
the college, the Minister stopped at the learning resources,
learning support and lecture halls.
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The College of Education,
in partnership with the
Ministry of Education and
Higher Education launched
the “Tumoh” program
that aims at attracting
students to join the teaching
profession.
“Tumoh” is one of the
leading programs in the
field of preparing teachers.
More than 274 students
have already graduated
from this program
specializing in various
educational areas. The
program is currently training
391 students who will join
the teaching profession as
soon as they graduate.
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The College of Education, in
partnership with the Ministry
of Education and Higher
Education

LAUNCHES “TUMOH”
Qatar University in partnership with the Ministry of
Education and Higher Education and in coordination
with the Ministry of Administrative Development Labor
and Social Affairs, launched the “Tumoh” program. The
program aims to provide the education sector in Qatar
with highly qualified teachers and educators.
Dean of the College of Education Dr. Ahmed Al Emadi
said, “We appreciate the directives of Prime Minister
and Minister of Interior HE Sheikh Abdullah bin Nasser
bin Khalifa Al Thani to invest the national capacities
and lead the educational work and improve the level of
education in Qatar, which will achieve Qatar National
Vision 2030.”
Al-Emadi added that “Tumoh” is part of the country’s
efforts to invest in human resources and build national
capacities that lead the educational work, particularly
in the field of teaching in Qatar. The program is part
of an integrated system to upgrade the academic
and professional level of teachers, which will reflect
on the quality of educational outputs in schools, thus
contributing to the achievement of Qatar National Vision
2030.”

10

In accordance with the directives of HE the Prime Minister
and Minister of Interior, the Qatari and Qatari students’
scholarships will be as follows: For Arabic, English, Math
and Science, the monthly allowance will be 10,000 QR.
In addition to all the other benefits and rewards that
the scholarship recipient receives in the government
scholarship program, such as a computer allowance of
5,000 QR for a one-off fee, a book allowance of 5,000
QR for each academic year. You may find this list in the
government scholarship program.

It is worth noting that the program
consists of 120 hours of four-year
full-time study. The student is
enrolled in the program for a period
of four years to obtain a bachelor’s
degree for the specializations listed
at the Faculty of Education at Qatar
University. Of the International
Foundation for Accreditation of
Teacher Programs.

As for Qatari non-Qataris, Qataris and Qatari document
holders, it was decided to pay the scholarship fees for
the “Tumoh” program for each semester throughout the
duration of the mission, with an amount of 3,000 QR per
month, 3,000 QR for each semester only. It is also required
in the candidate for an ambitious program. Obtain a high
school diploma or equivalent, and the student may not
attend a scholarship at the expense of any other party. And
obtain acceptance from the Faculty of Education according
to the Qatar University system issued by the Office of
Admission and Registration at the University of Qatar. And
pass the personal interview with the Ministry of Education
and Higher Education.
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Starting the lecture, Ms Maria underlined the role of
politics as an instrument of change and the importance of
education referring to Nelson Mandela’s quote “Education
is the most powerful weapon which you can use to change
the world.” She noted that during her tenure as Minister of
Education, Culture and Science, she put citizenship as part
of the curriculum and organized the collaboration between
industry and schools. She also noted that science is the
starting point of research, development, education and
economic growth.

QU HOSTS
LECTURE ON

Ms Maria van der Hoeven stressed the importance of
being conscious and an agent of change for a better world.
She underlined the global awareness of climate change
on planet Earth pointing to the position of the United
States regarding this issue.195 countries signed the Paris
Agreement, she said, adding, “Besides the change at the
institutional level, change and open-mindedness at the
individual level is also important.” She also highlighted

that young people studying at the university should know
their role as responsible world citizens besides acquiring
knowledge in their respective expertise.
Ms. Maria van der Hoeven noted that the huge challenge of
this century is to ensure that energy transition happens in
a beneficial and sustainable way for our future. She added,
“The 21st century brought us a new reality in terms of
climate change. The latter became a global threat in terms
of greenhouse gas emissions, temperature rise, and the
subsequent rise in sea levels.” She also highlighted the
necessity of putting more emphasis on technology, as well
as the importance of having more renewable energy and
more renewable energy production.
On lifelong learning, Ms. Maria van der Hoeven said,
“Lifelong learning is not limited to acquiring knowledge. It
is to develop our competencies and to act as world citizens
in the global community.”

“Climate Issues and
Continued Lifelong
Learning”
Delivered by
Ms. Maria van der Hoeven
Qatar University (QU) hosted a lecture on “Climate
Issues and Continued Lifelong Learning” delivered
by Ms Maria van der Hoeven, Former Minister
of Education, Culture and Science and Former
Minister of Economic Affairs at The Netherlands
and Former Executive Director at the International
Energy Agency (IEA). The event was attended by
QU Chief Strategy and Development Officer Dr.
Darwish Al Emadi and QU officials and students,
as well as representatives of Oryx GTL and Gulf
Intelligence. It was moderated by QU Gulf Studies
Center (GSC) Director Dr. Mahjoob Zweiri.
In his opening remarks, Dr. Darwish Al Emadi
said, “We are delighted to receive Ms. Maria
van der Houwen at QU and, as we expected,
the lecture was rich in ideas and thoughts, and
the subject is very important, namely climate
change and its impact on our entire planet.
Unfortunately, the economic sectors prioritize
profit and not in the environmental interests
or the safety of the planet. Ms Maria also will
discuss lifelong learning, which we support at
QU.”
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It is worth noting that Ms. Maria van der Hoeven was
honored at the The Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah
International Foundation for Energy & Sustainable
Development Awards in 2018. She received the Lifetime
Achievement Award for the Advancement of ProducerConsumer Dialogue. The award was in recognition of her
efforts as Executive Director of the International Energy
Agency (IEA). The agency witnessed exceptional economic
transformations within the global energy industry during
her leadership.
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Qatar University (QU) will host the 2019 Times Higher
Education BRICS & Emerging Economies Universities
Summit from January 14 to 16, 2019, in collaboration with
the Times Higher Education (THE). The event, first of its
kind in the Arab world, aligns with Qatar’s pioneering role
in education in the region. It is also the second THE summit
organized by QU as the University hosted in 2015 the first
edition of the Times Higher Education MENA Universities
Summit.
The event will bring together experts from THE and top
leaders from the university and industry sectors to share
their experiences in building and developing knowledge
economies for high-value returns to societies of emerging
economies and developing countries.

QU to co-host 2019 Times Higher
Education BRICS & Emerging Economies
Universities Summit

FIRST OF ITS
KIND IN THE
ARAB WORLD

QU President Dr. Hassan Al Derham said: “The summit
will explore strategies for driving up quality in teaching,
research and knowledge transfer; leadership challenges
facing institutions in developing economies; and
how industry partnerships can prepare students for
employment. Such priorities are already underlined by
Qatar National Vision 2030 and Qatar University’s strategy
2018-2022, which maps out the routes to achieving
continuing performance excellence, building on our
achievements in our key areas of education, research,
institution and engagement.”
He added: “Since its inception in 1977, Qatar University
has become one of the leading institutions of academic
and research excellence in the GCC region. It provides
high-quality undergraduate and graduate programs that
prepare competent graduates, primed to shape the future
of Qatar. The organization’s strong relationship with Qatari
society is reflected in its community service efforts and in
its vibrant research portfolio that addresses relevant local
and regional challenges, advances national goals towards
a knowledge-based economy, and contributes actively to
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the needs and aspirations of the society. We look forward
to welcoming you to the 2019 Times Higher Education
BRICS & Emerging Economies Universities Summit. In
addition to an inspiring program with many leaders in their
field, you will enjoy the warm hospitality that Qatar always
provides.”
THE Editorial Director, Global Rankings Phil Baty said:
“We are delighted to be working on this summit with
Qatar University – one of the most internationally-focused
universities in the world, based at one of the most beautiful
university campuses in the world. Qatar’s focus on driving
up the quality of research and the pace of innovation, and
its focus on aligning graduate skills with the needs of the
economy, make it a perfect national case study for the
event, and Doha’s location as a major global transport hub
makes it the perfect location to bring together universities
from over 40 countries across four continents: Europe,
Africa, Asia and South America. As Qatar University has
hosted a previous THE summit, I also can guarantee they
will offer exceptional organization and a very, very warm
welcome to all of our delegates.”
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“A STORY FROM
MY COUNTRY”
the Theme of QU
11th annual Cultural Village

Qatar University (QU) students from 11 nationalities came together to celebrate QU’s diversity with rich backgrounds
and traditions in the 11th annual Cultural Village. The theme of this year’s event is “A Story From My Country”.
The 5-day event, which is held in the Activities Buildings on the male and female campus, featured 21 booths
representing Qatar, Egypt, India, Indonesia, Jordan, Korea, Palestine, Sudan, Syria, Tunisia, and Yemen. It also included
exhibitions and a number of cultural activities such as shows featuring cultural and folkloric displays, theater and
dance performances, traditional costumes shows, exhibitions, art, poetry, food, singing and music.
Dr. Khalid Al-Khanji said: “The annual Cultural Village is a significant event on the QU calendar as it highlights the
heritage of many countries across the world. It is also an important opportunity to showcase the many cultural aspects
of each participating country such as literature, music, singing, customs and handicrafts.”

Organized by QU’s Student Activities
Department, the event aims to bring students
together to celebrate and share their culture,
heritage and traditions. It is also an opportunity
for students to unlock their potential and
demonstrate their teamwork, volunteerism and
interpersonal relations skills.

Ms Salwa Zainel said: “The Cultural Village event aims to encourage the students to contribute to various cultural
events, to unlock their potential and to reach their goals and aspirations. The event also reflects QU’s commitment to
create a spirit of cultural exchange among students.”
QU College of Engineering student and participant in the Syrian booth Anas Mahmoud said: “Through participating
in the Cultural Village event, we highlight the Syrian customs and culture. Our booth will include a wide range of
surprising activities.”
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QU BUILDINGS
SHINE IN BLUE

On this initiative, Dr. Hassan bin Rashid Al-Derham, President
of Qatar University, said: “The people who are autistic are
our children and we must have faith that our strength is in
assimilation. They are just like us, capable of giving.” QU has
lit it’s buildings in blue in celebration of World Autism Day,
an annual internationally recognized day every April 2. The
State of Qatar proposed this day to the United Nations. The
University takes great care and effort to support those with
autism, which includes spreading awareness. The College
of Engineering has conducted a number of research on the
subject through robots. Robots can interact with autistic
children and manage to enter their world.
On April 15, 2018, the University organized a similar event
on the occasion of the World Autism Awareness Day and
included interactive awareness activities and messages.

The event was organized by the College of Education
and the College of Health Science in cooperation with
several governmental institutions and civil society
organizations: the Qatar Autism Society, the Ministry
of Education and Higher Education, the Ministry of
Administrative Development and Social Affairs, the Best
Buddies - Qatar Initiative, The Inclusion and Special
Needs Support Centre at QU.
These initiatives are part of Qatar University’s keenness
to support this important part of the community. The
University always urges all educational institutions,
educators and educators to support people with
autism and to emphasize the principle of “our strength
to assimilate” in various social, educational and
educational activities.

to Celebrate World
Autism Day

Qatar University has illuminated
the facade of its buildings in blue,
in solidarity with the World Autism
Awareness Campaign,
“Light it Up Blue”.
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The initiative came on the occasion
of World Autism Day, as the
United Nations General Assembly
proclaimed April 2 as the World
Autism Day after a proposal was
submitted by the State of Qatar.
The lighting of the buildings began
in blue starting at sunset and
ended late at night. The lighting
included the Administration
Building, The Library, Administrative
Affairs Building, Men’s Foundation
Building, Research Complex and the
Business and Economics Building.
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CONGRATULATIONS
A window that highlights our
outstanding graduates - Batch 2018

A number of exceptional graduates of Qatar University’s (QU) 41st graduating class express their pleasure at having
completed an important stage of their educational journey. A journey where they spent the best part of their adult lives.
They are grateful for the QU faculty for all that they have offered the students during their college education and are all
eager and hopeful as they start promising careers, to pay debt to the University and to their homeland. Here are some
excerpts from what our distinguished graduates have to say.

Muna Al-Hajiri: “Qatar University means to travel to the
land of wishful thinking and achieve dreams. I took the
university degree as a psychological, material and moral
guarantee.
The idea of completing my university studies came
from my eldest son, and with encouragement from him
and from the rest of my children, I have completed my
undergraduate studies, and today I am very happy to have
graduated with a Bachelor of Early Childhood. I thank all
those who helped and encouraged me until I reached
this level. My future ambition is to open a school in early
childhood and take into account the highest standards
that target this important group. After completing this
university, I aspire to start a master’s degree.”
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Abdul Aziz Al-Sa’di: “I am proud of my graduation from QU,
a university with a global standing and reputation in the
Qatari labor market. During my undergraduate studies, I
noticed how much interest the university attaches to its
students during scientific and practical studies. My family
had a great role during my university studies. I am very
thankful to them and to my distinguished professors,
especially Dr. Allam Abu Farah and Dr. Yassin El-Gendy,
who played a major role in my scientific career. My
advice to my fellow students is to take advantage of the
opportunity offered by the University to provide them
with resources and possibilities in various fields. It is also
important that the student begin his/her academic stage
with diligence and perseverance; and to allocate a week,
at least, before the exam for review and memorization.”

Ahmed Ahmedi: “I am very proud of my studies at Qatar University and the
completion of my bachelor’s and master’s degrees in environmental science.
I learned a lot of skills during this period in the central labs of the university’s
research complex. I can describe myself as lucky to work at Qatar University
in a comfortable work environment. I quickly liked the place, and dealt with
my colleagues and students and started providing my experience for new
students every year. Through experience and effective intergenerational
communication, I can do much for the community in this vital major for the
rise of our country, Qatar. My advice to students is to continue their education
diligently and follow up the practical lessons, especially at the bachelor’s level,
because they will be provided with the keys to their majors and will help them
later to continue in the postgraduate stage.”

Dima Horani: “My university degree is a key to many doors. It is my path to
self-realization. At present, the university degree is a weapon in which we face
the difficulties of life and a lamp that enlightens our minds and cultures. One
of the most important factors and reasons for my success and excellence in
my academic career and the achievement of a master’s degree in accounting
from Qatar University is the continuous support of my family, and especially
my husband, Liwa’, who was beside me with every step I took in those two
years. As well as my mother’s prayers that did not leave me, and finally the
determination and diligence that I inherited from my father, may God have
mercy on him. As an ambitious person, I strive for more success in both
practical and scientific terms. My master’s degree is my motivation to acquire
more knowledge and to strive to raise the ceiling of my ambitions in my
working life.”
Mahmoud Adil Ibrahim: “One of my most important achievements as a
university student is academic excellence in my major of civil engineering,
which in my opinion is an important matter and should not be ignored.
In this regard, I was on the Vice President’s List for Academic Affairs for
six consecutive semesters, and this list includes all students who have
demonstrated outstanding academic performance at the university level. I was
also on the Dean’s List six times as well, an academic reward given by the
deans to pay tribute to the important achievements of the university student.
Both lists must meet certain conditions. One of my important achievements
is to benefit from the university environment in building a personality capable
of adapting to the work environment, and to face the expected difficulties that
can hinder students in their working life.

Nada Abdul Ridha: “My first achievement was to enroll in the Master’s
program at the College of Pharmacy at Qatar University. Since then, I have
been able to combine my responsibilities as a mother and wife and my duties
as a Master student in an integrated science program and graduate from it
with a high degree. It is in a time of great challenges and high level of science,
no one can be satisfied with a single scientific certificate, and I personally
think that a person should satisfy his/her ambitions before satisfying the
labor market or society. My recent scientific certificate ensures my personal
ambitions first and my future career. Qatar University has become my second
home since the first day of my study. There are few places, where people
feel safe and belonging. Thank God, I have a lot of pride and loyalty to this
educational edifice and to all the academic staff and friends I met with.”
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CONGRATULATIONS
A window of interviews with a number of
graduates of the 2018 batch bearing the
joy of graduation and tomorrow›s hopes.

Graduates say, “We look forward to
the future with great hopes”
A number of graduates from
Qatar University’s (QU) 2018
class expressed their joy on their
graduation and the achievement of
one of the most important wishes
of any student. They also thanked
all the employees of the University
for their support, encouragement,
and assistance. They unveiled the
projects they wish to achieve in
their scientific, professional and
social lives.

Haya Abdul Hamid Rishi: “It was a dream I had since childhood, which was
to major in media. Today I graduated with a degree of excellence and a
graduation project that won the admiration of the entire department and won
the admiration of the Qatari newspaper Al-Sharq. My family is honored that
I completed my studies and achieved the dream of being a top student in the
academic field. Today I am very happy with this achievement, and sometimes
I cannot believe that I have actually finished my studies and received my
bachelor’s degree. Besides my feeling of happiness, I feel scared. My dreams
and ambitions increase as I reach a higher stage. I do not know what the days
are hiding for me. My ambition now is to complete my higher degree and get
my masters and doctorate in media.”
Hadi Mohamed Al-Anzi: “My family is the first catalyst
for me. They have been with me step by step throughout
my career. This is the biggest motivation for my success
today. As well as my mother and my parents’ prayers for
me day and night, which I do not want to overlook. QU
means a lot to me and to all the graduates, because it is
what makes us a productive generation for the State of
Qatar. The University is the home of giving, and is the way
of development and progress. The goal in my scientific
life is to get a higher degree in my major to complete my
ambitions. My goals in my career are many, including
reaching the best professional position and acquiring the
necessary expertise and skills.”

Ibrahim Siddiq: “From the first day I entered the university, my family
supported me and gave me a lot of advice, especially my father who was
a faculty member at QU. I would like to thank everyone who supported me
during my academic career. The feeling of graduation is a very beautiful
feeling, a mixture of joy and sadness. I am happy that I graduated from
Qatar University after four years of fatigue and diligence, but I am sad at the
same time because I will leave the university that has become part of my
life. I aspire after this stage to join the College of Aviation, to become a pilot
and join Qatar Airways.”
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Ahmed Ali Alyafei: “My joy is unspeakable after completing my university
studies despite all the challenges I faced. I consider myself a champion
graduate after challenging all these difficulties and achieving success. My
ambition today is to complete my higher studies. I will not stop at this stage
because science is a very large sea. QU means a lot to me. It has embraced
me and taught me a lot on how to be a responsible person who loves
learning and helps to spread it to others. The University is the best teacher
and educator. What is provided by our university to students is not easy and
cannot be found in most universities. To all the faculty who have taught me
throughout my years at the university, I wish that Allah document their efforts
as part of the account of their merits.”

Hamad Mohamed Waheed Hussein: “I am proud of what I did during the
bachelor’s degree, especially as I worked hard to obtain my learning and
benefit from the distinguished professors. I was looking for all the information
I needed to increase understanding. Therefore, I am proud to have acquired
this knowledge of life and work during the university period. As for my
ambitions towards the future, I am joining the Masters of Religions and
Dialogue of Civilizations. I also aspire to achieve the highest degrees in the
field of advocacy and media.”

Talib Ali Mamad Al Murri: “The university degree is a guarantee for the future.
It will provide me with the job I aspire to have, then I will start my career in
the practical life. My family’s support for me was very great to complete my
studies, where my parents supported me materially and morally. They also
helped me in maintaining a higher academic level, and reaching the dean’s
list. Their great support was the biggest incentive to complete my studies.
Graduation is an indescribable feeling: it is the first step towards achieving my
future goals that I have been planning since childhood.”
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PROF. TALAL AL-EMADI

“QU Press strives to be
recognized as a quality
scholarly publisher in the
region and the world”

Obaida Qahtan Jassim: “My family was my biggest supporter, providing
all I needed during my studies, starting with the place of study, some tips
that were very useful in choosing what to do in some subjects. The support
was not limited only to the school, but they encouraged me to participate
in volunteer and charity work, which in my opinion raises the morale of the
university student. In my view, the specialization of engineering, which I
graduated from today, tackles everything that people have to deal with in their
lives. This is an intellectual bias for specialization in engineering, especially
civil engineering. I love to work in this rich area, all around us like bridges,
towers, buildings and streets; glow beautifully in their designs and hide behind
complex calculations and high engineering experience.”

Tell us about QU Press’ vision and objectives
QU Press strives to be recognized as a quality scholarly
publisher in the region and the world through a
commitment to the highest standards of scholarship,
effective dissemination of knowledge, and global impact.

Nadir Al Talib: “QU means a lot to me. It is the second home of every student. It
brings us together with the rest of our fellow students under one roof; to seek
and learn. I would like to thank the faculty at QU whom we have learned a lot
from. They have always been passionate and eager to increase our knowledge
and deliver useful information to us. My family also has been a strong
supporter and motivator since the beginning of my studies at Qatar University,
they were a positive force, always enthusiastic towards me, and gave me the
useful and valuable tips and guidance.”

Wiyam Mohamed Amin Al Rawi: “QU was a window opened to me to learn
about myself first. I learned to take responsibility and self-reliance, and it
has refined my personal leadership through workshops and leadership tasks.
During my studies, I became head of the Chemistry Club, and a link between
the students and the Department of Chemistry. I joined the student leadership
program and passed the four levels. I also learned about volunteering for the
first time at QU and I felt the beauty of giving without charge. My family was
the first catalyst and inspiration in my life to continue my university studies,
and I put their confidence in my abilities to achieve what makes them happy
and makes me worthy of their trust and pride.”
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The Press is committed to making innovative and
rigorous scholarships available (in print and online) to the
widest possible readership through its range of research
publications. It aims to foster the culture of research within
the community by encouraging and engaging researchers
and students in publishing innovative and impactful
interdisciplinary research. Additionally, the Press endeavors
to promote dialogue on contemporary and critical issues
that are of interest to the Qatari society, the region and the
world, as well as to maintain high standards for academic
publications and scholarly work through rigorous editorial
development and professional copyediting and design.
Last but not least, the Press aims to collaborate with
learned societies, scholarly associations, and libraries to
explore how new technologies can benefit and advance
scholarship.
Qatar University Press (QU Press) is a nonprofit
publishing house established in March 2018. The work
at the Press effectively started in September 2018. QU
Press aims to become a unique platform for quality
publishing and research excellence at the local, regional
and international levels. It also aims to develop and
support research and education at Qatar University
(QU) through the publication of digital and print peer
reviewed books and journals that adhere to international
publishing standards. During an interview, Prof. Talal
Abdulla Al-Emadi, QU Press Founding Director and
Editorial Committee Chair, gave us an overview about
the Press’ vision, objectives, and achievements as well
as its contribution to strengthening knowledge and
cultural life in the State of Qatar and the region.

How the establishment of QU Press is important to the
University?
QU Press is committed to fill the gaps in Arab publishing
in areas related to the compliance with international
standards, high research impact and indexing. This will be
achieved through focusing on innovative and high-quality
books and research that support socio-economic and
health development in Qatar and beyond.
The Press will provide QU students and faculty with highquality learning and teaching materials. It will contribute to
improving the quality of research, teaching and academic
programs through supporting innovation and research
and academic publishing. The Press will also give an
opportunity for faculty members to publish
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their up-to-date research in compliance with the highest
standards. Additionally, the Press is committed to foster
the culture of research within QU while protecting the
University’s intellectual property, copyrights and patents.
Furthermore, the Press helps the University to achieve
academic excellence while promoting its partnerships
and disseminating its research findings. It serves as a link
between the academic community and local society, and
will contribute to advancing QU’s position in international
rankings.
QU Press promotes the dissemination of publications
in academic fields. What are these fields?
QU Press is dedicated to promoting the dissemination
of peer-reviewed books and research in many fields
including social and economic sciences, and humanities,
as well as technology, engineering, medicine, and more.
The Press is committed to enhance Qatari and Arab
academic works in both Arabic and English languages. It
will also publish the works of faculty and researchers from
inside and outside QU, as well as student dissertations,
conference proceedings in addition to the translation
of significant books and articles. Additionally, the Press
is creating a publishing platform for QU’s journals in
particular and journals from the Arab world in general. It is
worth mentioning that QU Press’ publications reflect QU’s
ongoing efforts to encourage and support interdisciplinary
and multidisciplinary research, or what is known in our
Islamic and Arabic heritage as the “synergy of sciences”.
Tell us about the Press’ achievements since its
inception
We have drafted publishing policies for books and journals,
which will ensure quality and compliance with international
standards. The Acquisitions Section received so far 35
submissions, from within and outside QU, in various fields:
architecture, history, international politics and the Qatar
blockade, Sharia and Islamic studies, Arab literature,
Qatari literature, Arab media, environment, business and
project management, engineering, astronomy, cyber
security, and maritime security and safety. We have also
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drafted the production policy and guidelines and outlined
the house style for copyeditors and authors. Additionally,
the Press became member of the Association of Learned
& Professional Society Publishers and is working on
achieving membership in the Association of University
Presses. Furthermore, four competent members joined
in various full-time positions within the Press – Prof.
Abdala El-Khatib, Research Project Manager; Dr. Okasha
El Daly, Head of Acquisitions; Dr. Murielle El Hajj, Head
of Production; and Ms. Sabine Saad Al Awad, Senior
Acquisitions Editor.
What events and activities the Press will organize to
enrich the cultural life in Qatar?
The Press is currently designing a program to train
university students on research methodology and the
publication of peer reviewed articles. This program
will contribute to building national capacities in the
field of research and academic publishing. It will also
serve to spread the culture of intellectual engagement,
innovation, and growth, and will encourage working in
a publishing house. The Press is also planning to launch
its “Distinguished Speakers Series” aiming at hosting
prominent authors and intellectuals from Qatar and
beyond, as well as authors who published their work with
the Press. The “Distinguished Speakers Series” also aims
to support research and find ways to address new ideas
that drive social, economic and cultural growth, such
as social and economic sciences, technology, medicine,
arts, and more. It will also facilitate and boost knowledge
exchange between experts from Qatar and worldwide.
Tell us about QU Press participation in Doha
International Book Fair
The Doha International Book Fair is one of the most
important international book fairs in the region. QU Press
will participate within QU booth and the Press team will
brief the visitors on the Press and its policies and various
activities. In addition, the team will participate in the
lectures and workshops that will be held on the sidelines
of the fair’s activities.

The decree of establishing QU was issued on 8th. of June,
1977 under Law No.2. In 1974, the name suggested for
the university before it was established was the Green
Book of the Gulf University; the book includes a thorough
study of higher education, its plans and stages in Qatar.

QU
ACHIEVEMENTS
Qatar University:
Past and Future

With the graduation of the 2018
Class, Qatar University (QU) will have
marked the graduation of 41 batches
of students since its establishment
in the late 1970s; since then the
University has been striving to be a
platform and a minaret of knowledge
and enlightenment in Qatar’s
aspired future. With this new batch,
the number of QU graduates has
exceeded 43,000 of which 30,000
are Qatari nationals.

The commencement of study at the College of Education
was advertised in the academic year 1973-1974; two
schools buildings were made ready for students by the
Ministry of Education (formerly led by Minister Sheikh
Jassim Bin Hamad Al Thani). The first building was for the
Teacher Training College (males) while the second was
the Teacher Training College (females). The college started
offering various scientific majors such as Chemistry,
Physics, Mathematics, Biology, Geology; students were
granted a bachelor degree in science and education. These
programs were the basis on which the College of Sciences
was established later on.
Non-scientific majors were also introduced beginning
with Geography, History, English and Arabic Languages,
Sociology and Community Service. Students were granted
a bachelor degree in Arts and Education; similarly, these
majors turned to be the basis of the subsequent College of
Humanities in addition to the Islamic Studies major, which
was the basis for establishing the College of Shariaa and
Islamic Studies.
After the issuance of the University Establishment Law in
December 1977, there appeared what was known as a
“Blue Book”, which is a study of the QU history outlining
the QU plans until the end of the 1990s.
Then, planning to have permanent buildings began with
the forming of the Foundational Committee whose designs
and studies were finalized in 1977 and construction works
began since then until they were completed in 1985.
The new buildings of the university were equipped with
more than 100,000 types of supplies, furniture, laboratory
and vocational apparatus, which were all placed and
installed in accordance with specific designs in an area of
approximately 100,000 square meters.
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from which 7 strategies have been identified. They are as follows: Teaching and Learning Strategy; Student Experience
Strategy; Research and Knowledge Advancement Strategy; Institutional Excellence Strategy; Engagement Strategy; Digital
Transformation strategy; and Entrepreneurship and Innovation strategy. From these strategies, 34 main objectives have
been identified; until now, these objectives have resulted in 122 strategic initiatives.

Qatar Academicians
QU aims to prepare and train a second generation of Qatari leaders and academicians who will be responsible in the future
for pushing the QU wheels of development after being transformed into a well-established institution. In this context, the
University has appointed more than 130 Qatari academic staff; currently more than 100 male and female Qataris have
been carefully selected to complete their higher education abroad in the best internationally recognized universities so that
they come back to share their experience and knowledge.

Scientific Research

Qatar University Today

Strategic Plan

Since its establishment in 1973, QU has been the main
institution of higher education in Qatar. Today, it offers
quality education to more than 20,000 students, gets
along with international standards, and maintains the
fastest growing research profile in the region. Through
this astonishing, long journey, the University has always
been the beating heart and moving force of the society as
well as its center of enlightenment. It has contributed to
fulfilling the needs of the society for qualified personnel,
scholars, consultants, and researchers in various
specializations. The University has been interacting and
contributing to the development of the society through its
academic and research expertise.

The University has moved from the development phase to
the transformation process, which is based on a clear-cut
vision reflecting the outlook and guidance of the wise
leadership of Qatar and the University’s Council of Regents.
The new vision of the university has been formulated as
follows:

The university develops, as the society needs increase;
thus, it expands its colleges, departments and academic
programs to fulfill the necessary needs required to achieve
the Qatar National Vision 2030. More importantly, the
University plays an even larger role, as it should always be
in the frontlines to encounter any challenges threatening
the country or society. It also employs its expertise in
planning and setting up strategies to enhance stability in
the social, economic, academic and human development
domains.
The University comprises nine colleges: Arts & Sciences,
Business & Economics, Education, Engineering, Law,
Pharmacy, Sharia & Islamic Studies, Health Sciences
and finally Medicine. It offers a wide range of academic
programs designed and selected to meet the requirements
and increasing needs of the Qatar’s society. The
University is dedicated to offer high quality education in
approximately 84 undergraduate and graduate programs
of which 41 postgraduate programs including 8 PhD
programs and 27 MA, MSc. in addition to the professional
PhD in Pharmacy.
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To be regionally recognized for distinctive excellence
in education and research, an institution of choice for
students and scholars and a catalyst for the sustainable
socio-economic development of Qatar. This transformation
is enhanced by the QU model, which, aims to show
the university as a national distinguished and leading
institution in providing high quality education and be
an active strategic partner in the national development
by offering learning opportunities for students to the
university.

The significance and soundness of scientific research forms an essential element of the evaluation process in terms of its
influence on the degree of quotes/citations and peer reviewing. The University has transformed from being an institution
of learning to a platform of research, a long process that took time to be achieved. The University has identified three
research objectives: Building research capacities, quality assurance in the research projects, competitive capacity and
impact on scientific research globally, and contributing to building a knowledge-based economy.
The scientific research at QU is currently witnessing a prosperous phase. The University has received a total fund of
(207.3) million dollar granted by the National Priorities Research Program (NPRP); it also received a grant of 4.5 million
dollar from “the exceptional proposals category”. In the academic year 2017-2018, the University received 80 research
projects funded by Qatar National Research Fund (QNRF). The University also has research partnership with 332 local
and international institutions and has succeeded in increasing the number of referred research papers at a percentage of
422% during the period from 2010 to 2017. The University researchers have been able to publish more than 1400 research
papers in 2017; and has obtained 13 patents registered during the period: 2013-2018.

The University strives to achieve this ambitious model
through offering various academic programs and research
projects based on international standards, taking into
account aspects and issues related to Arab-Islamic
culture and identity. It also aims to prepare a generation
of qualified mindful national leaders in the field of higher
education; and this has always been the pursuit of early
QU top officials since the university’s establishment. The
wise leadership of the country realized from the very
beginning the importance of knowledge and scholars in
developing the country and that is why Qatari nationals
have been prepared and equipped with knowledge to
contribute to the prosperity of the country.
During the last year, the University’s new strategy was
launched for the period 2018-2022 in order to complete
the range of accomplishments achieved before and begin a
new stage called “Transformation”; it includes 6 core goals
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International Rankings

Academic Accreditation

Buildings Expansion

QU has emphasized ranking internationally during the
last few years, and has strived to get the academic
accreditations for several colleges and programs to
achieve quality assurance. Both international ranking and
academic accreditation are not ends, but they are means
to enable the University to observe performance, quality,
investigate strategies and applied plans in order to achieve
university objectives.

Academic Accreditation is the second element of
evaluating academic quality. A number of the colleges and
programs have been accredited by international institutions
of accreditation. For example, the various bachelor
engineering degree programs in the CENG are accredited
by Accreditation Board for Engineering and Technology
(ABET). Lately, the Architecture Program was accredited
by NAAP (in USA). The Canadian Council has accredited
the bachelor’s degree program, College of Pharmacy in
addition to the professional PhD degree in Pharmacy for
Accreditation of Pharmacy Programs (CCAPP). The College
of Law’s programs have been accredited by The British
Accreditation Council (BAC), The College of Business and
Economics’ programs have been accredited by AACSB.
On the other hand, the College of Education as well as
its various programs have been accredited by NCATE.
In addition, the College of Education’s programs have
been accredited independently by certain international
accreditation institutions.

In accordance with its master plan, QU is developing its
infrastructure through building new facilities for students,
new colleges and research centers, administrative
services, and car parking areas. The Pharmacy Building
(22,000 square meters) is expected to launch this year;
it consists of a basement, and two floors. The Sports and
Events building (26,600 square meters) will be partially
opened. The buildings of Wind Dynamic Research Center
and Biomedical Laboratory have been completed. The
car parking near the Students Activities building (male) is
being expanded to accommodate 504 cars, over 300 more
than the previous parking.

Concerning international ranking, QU ranked #332 in the
QS World University Rankings 2019 and advanced 17
positions from the previous year. In the Arab world, QU
ranked No 7 in the QS World University Rankings.
The University also ranked #35 in the Times Higher
Education (THE) BRICS & Emerging Economies Rankings;
an advancement from the previous year. At the level
of academic departments, the Electrical Engineering
Department has been positioned within the category of
(176-200) universities worldwide in the Times Higher
Education (THE).

The college of Arts & Sciences comprises a variety of
accredited bachelor programs such as: BA in Mass
Communication, Interdisciplinary sciences, statistics,
Chemistry, in addition to the Master degree in
Interdisciplinary sciences. The English Language Program
has been accredited within the Foundation Program Unit by
CEA (an American Institution).

Construction of many other buildings will commence this
academic year (2018-2019) including the Administrative
Offices Building project and water distribution network.
Concerning the plans, many new buildings will be
constructed in the coming years such as buildings of
College of Medicine and Health Sciences, College of
Sharia and Islamic Studies, Students’ Testing Center, and a
chemicals warehouse.

ISO as A Standard for Quality
All QU administrative sectors aim to maintain quality
assurance in alignment with international standards. ISO
certificate is an internationally reliable process aimed at
investigating the appropriate procedures followed. Among
the QU departments, which were granted this certificate
is the procurement department. This certificate pinpoints
the quality of services offered by the university to meet
the needs of its clients and make sure that procedures,
laws and regulations are in line with the approved
quality system in order to achieve the highest level of
effectiveness and efficiency.
It is worth noting that this success is not the first of its kind
at QU, but there have been other achievements such as
the Department of Safety, Environment and Health’s ISO
in 2015; The IT’ ISO in 2013 and was renewed in 2017
and the Public Services Office was granted ISO for quality
management system in 2013.
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QU Health Cluster
As part of the State’s policy, which aims to improve health services, Qatar University announced in 2017 the establishment
of “Health Cluster” which includes the colleges of Pharmacy, Medicine and Health Sciences. QU has been working hard
to fulfill the market’s needs for qualified national specialized cadre in all various fields related to health, safety and
pharmaceutical industry. The University began this endeavor in 2006 when the Pharmacy Program was launched in the
College of Arts & Sciences; and after a short period, a decision was made to transform this program into an independent
college from which the first batch (female) graduated in 2011.
On November 30, 2014, the QU Board of Regents approved the executive and strategic plan of establishing the College of
Medicine, which was vital to prepare a new generation of skilled Qatari doctors who understand and experience the social
and economic changes of their society that require health care and services. In November 2015, on behalf of HH the Emir
of Qatar, His Excellency Sheikh Dr. Abdullah Bin Ali Al-Thani, deputy of QU Board of Regents’ President and accompanied
by a number of ministers, inaugurated the new building of the College of Medicine. Because of accomplishments achieved
by the Department of Health Sciences and Biomedical Sciences Program, the College of Health Sciences was established in
2016. For more than 30 years, the College has been offering four bachelor programs in the fields of Biomedical Sciences,
Human Nutrition, Public Health, and finally Physical Therapy, in addition to offering Master and PhD degree programs.
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STUDENTS
ACHIEVEMENTS
QU Board of Regents Honors the
Winning Students in the Destination
Imagination 2018
Achieved first place in scientific and
improvisational challenges
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Vice Chairman of Qatar University’s (QU) Board of
Regents HE Sheikh Dr. Abdulla bin Ali Al-Thani yesterday
honored the students who won first place in scientific and
improvisational challenges in Destination Imagination (DI)
2018 which took place in Tennessee on May 23-26.
The students Aldana Ali Alyafei and Suhila Tariq Zaffer (QU
College of Engineering), Sameera Hamad AlMuraikhi (QU
College of Business and Economics), Sumaya Tariq Zaffer,
Raja Mohamed Aderdor and Al-Anqa Alharbi (QU College
of Arts and Sciences), and Fatima Al Mansouri (QU College
of Education) represented QU Destination Imagination
competition in the scientific and improvisational
challenges.
HE Sheikh Dr. Abdulla bin Ali Al-Thani was joined by QU
President Dr. Hassan Al Derham and QU VPs, officials, and
staff.
The finals of the scientific challenge witnessed a strong
competition between the State of Qatar, China and the US.
As the culminating event of the DI season, Global Finals
provides finalists with the opportunity to showcase their
top-scoring innovative solutions in the areas of science,
technology, engineering, arts and mathematics (STEAM),
as well as service learning and improvisation, at the
world’s largest celebration of creativity. The solutions
were assessed by a panel of trained judges, ranging
from educators to entrepreneurs to engineers, and were
scored on a variety of elements, including originality,
workmanship, presentation and teamwork.
QU Director of Student Services and Activities Dr. Abdulla
Al-Yafei congratulated the winning students saying, “We
are proud of our students’ achievement. The university
is not limited to classroom learning. At QU, the students
are engaged in programs and activities that contribute
to enhancing their practical, leadership, problem-solving
and teamwork skills, and to preparing them for the labor
market. High national competencies play a key role in
overcoming the challenges resulting from the current
blockade imposed against Qatar. They also contribute to
the fulfillment of the future national development plans.”
Student Sameera Hamad AlMuraikhi said: “We are proud
of this achievement. We will establish a club to transfer
our knowledge and expertise to other students in order to
prepare them to participate in international competitions.”
Student Fatima Al Mansouri said: “This achievement
underlines the importance of investing in human forces to
build a nation and achieve success.”

QU Pharmacy students sweep 10 out of
12 awards at international conference
in Argentina

Three Qatar University Research
Papers among the Best in the American
Chemical Society Conference

A team of four female students from the College
of Pharmacy of Qatar University (QU) won 10 out
of 12 awards during their participation in the 64th
International Pharmaceutical Students Federation
Conference. The conference was held in Argentina
with participation from 60 countries all vying for the
coveted ‘Medicines Manufacturing at Advance Phases’,
‘Patient Pharmaceutical Counseling’ and ‘Clinical Skills
Challenges’ contests. The QU students achieved first
place in the conference and elevated Qatar’s reputation
in international forums. They were Ikram Zookh, Sarah
Al-Dali, Igraa Qurashi and Sarah Diyab.

Three research papers by Qatar University (QU) students
have been elected among the best submissions in the
256th session of the American Chemical Society held in
Boston, Massachusetts, USA.
Six students from the Department of Chemistry and Earth
Sciences recently presented their researches at the event.
Adam Khattabi, Abdurrahman Kareem and Mahmoud
Zagout presented their papers in the Environmental
Chemistry, while Mohamed Abu Saiba and Saeed Aalami
presented their papers in the Inorganic Chemistry and
Abdurrahman Adil in Medical Chemistry. Research work
by Mohamed Hussein (in Analytical Chemistry), Mahmoud
Zagout and Mohamed Abu Saiba were adjudged as
elected.

Dr. Alla Al-Awaisi Assistant Dean for Student Affairs and
Team Supervisor said: “This success is a proof of our
rigorous program’s supremacy. The mission of the College
of Pharmacy is to prepare the students to provide an
optimum health care service as well as to enhance its
outputs. We hope our graduates will become the future
leaders of the health care sector in Qatar and raise its
standard to the best level.”
One of the team members, Sarah Diyab, said, “The
students’ organization was fabulous, and that motivated
us to join this conference and bring latest ideas back to
Qatar. As the head of the Pharmacist Students Association
in Qatar, I also had a role in voting and certainly enjoyed
making the say in significant decisions of the conference.
Overall, this experience represents an opportunity to
improve part of our program outputs such as in the areas
of leading and managing student skills.”

In addition, the team presented a poster under the title,
‘QU Students Updated Approach to Empower the Young
Chemists and Outreaching the Community.’ The students
interacted with peers from different parts of the world
and shared the vision and achievements of QU in previous
editions of the conference. During the event, public interest
in the QU model and standards was recognized and
teams from Egypt, Iraq and Turkey showed enthusiasm in
cooperating with QU participants in the future.
Student Abdurrahman Adil, the team secretary, said:
“It was a matter of pride for all of us to present our
scientific efforts as representatives of Qatar in this
globally renowned science conference. We were thrilled
to experience the emerging knowledge in the field of
chemistry, and to interact with scholars and experts around
the world, including being able to interact with stalwarts
such as Sir James Fraser, the winner of Nobel Prize in
Chemistry 2016.”
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Nine local & and international awards
crown
‘Team Al-Bayraq’ efforts
Al-Bayraq team celebrated its achievements for Spring
2018. This included the celebration of the conclusion
of the 4th session of “I Explore the Materials” track,
which successfully attracted 414 students from 19
schools around the country. This track succeeded
in producing 107 projects presented by Al-Bayraq
participants. Furthermore, Al-Bayraq celebrated the
conclusion of the “Problems Solving” program, which
was intended for early levels for grade 3 and 4 of the
elementary stage.
Al-Bayraq team also celebrated the confirmation of
nine awards for this session, seven out of which are
locals from the 10th National Students Research
Exhibition. These local awards were the great award
on the (Capability of Representing Qatar) at “INTEL
ISEF 2018,” which will take place in the United States
in the area of “Methanol Usage as a Catalyst for
Energy Generating.” The same research ranked at
second place in the (Chemistry and Material Sciences)
category and at first place for the (Special Prizes)
of Shell-Qatar. Another research about (A Device to
Overcome an Autism Problem) ranked second place in
the (Medical Engineering) category, the same research
ranked first place in the (Special Prizes) category
provided by Texas A&M University. The third place of
the (Chemistry and Materials Sciences) category went
to a research on “The Usage of a New Type of Paint for
the First Time “Ni-P-C3N4” with the same title ranking
on second place for the (Special Prizes) provided by
Shell-Qatar.
Al-Bayraq won its eighth award on the (Capability of
Representing Qatar) at “ITEX 2018” exhibition held in
Malaysia with the participation of various scientific
projects from several countries. In addition, at this
exhibition Al-Bayraq won its ninth international award
for 2018 as it ranked second place at “ITEX 2018”
exhibition for its research on “Manufacturing of a
Plastic Type able for Decomposition by Usage of the
Soybean Peel.”
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PARTNERSHIPS
Driving sustainable
partnerships with local and
international institutions

Qatar University (QU) is advancing its
goal to become a leader of economic
and social development in Qatar through
signed agreements and strategic
partnerships with industry, government,
academia, business and civil society in
Qatar and beyond. The University has
signed more than 400 collaborative
projects in over 130 countries. These
collaborations contribute to promoting
quality education and research in Qatar
and the region. They provide a myriad of
opportunities for students to advance in
their academic and research experience
in their relevant disciplines in line with
QU’s strategies towards improving student
outcomes and maximizing their potential.
These agreements also serve to engage
students in academic, cultural, research
and other activities and bring them
together with experts, specialists, leaders,
and change makers, as well as with
their peers from other QU colleges and
institutions around the world.
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QU signed many MoUs with various institutions, as follows:
- QU and Dolphin Energy Limited signed a collaborative
agreement to sponsor CENG’s activities and events during
the academic year 2017-2018 such as Engineering Week,
Computing Contest, Senior Design Contest, Traffic Safety
Ambassadors Program, and others.
- QU signed a memorandum of understanding (MoU) with
Louis Berger Egis Rail Joint Venture to provide young
students with mentoring, internships and training programs
to enhance their potential and create opportunities for their
career advancement.
- The Center for Humanities and Social Sciences (CHSS)
at Qatar University College of Arts and Sciences (QU-CAS)
signed an agreement with the Behavioral Healthcare
Center (BHC) to establish collaboration in the field of
graduate studies and organize joint studies and events.
- QU and Qatar Petroleum (QP) signed a 3-year
collaborative agreement to sponsor QU research centers
and projects that cover various areas related to the
needs of Qatari society such as energy, environment and
sustainability; social change and identity; health; and
Information and Communication Technology (ICT).

- QU signed an agreement for the Establishment of
“Seawater Treatment & Deceleration Standardization Unit”
between the Center for Advanced Materials at QU (CAMQU) and the Qatar Electricity and Water Company (QEWC).
The agreement aims to collaborate in solving challenges
facing the reverse osmosis desalination industry in Qatar,
such as operational problems, technology transfer and use
of chemicals for seawater treatment.
- QU and Barzan Holdings QSTP-LLC signed a
memorandum of understanding (MoU) to establish
collaboration in the field of research, development,
training, and advisory.
- QU signed a collaborative agreement with Qatari German
Medical Devices Company to collaborate in the field of
research and development. Both parties will collaborate to
develop safe syringes technology and to own patents in an
area critical to the company.

- Qatar University College of Business and Economics (QUCBE) signed a memorandum of understanding with AMWAL
Company to establish collaboration in the field of executive
training, education, and research.

- QU and the Protection and Social Rehabilitation Centre
(AMAN) signed a collaborative agreement to establish
collaboration on scientific studies about the disintegration
of some families as a result of the blockade and the
violence against children and adolescents and its
relationship to parenting.

- Qatar University College of Engineering (QU-CENG) signed
a collaborative agreement with Supreme Committee for
Delivery and Legacy (SC) to establish collaboration in the
field of education, research, consultancy, and knowledge
exchange.

- QU signed a memorandum of understanding with
Qatar Debate Center (QD) to strengthen collaboration in
heightening youth’s competencies in the art of debate
through equipping them with the best skills and highquality technologies.

- QU and Jassim and Hamad bin Jassim Charitable
Foundation (HBJ Foundation) signed a collaborative
agreement to cooperate on financial aids, volunteerism
and community services, and social initiatives, projects
and programs.

- QU and the Qatar Financial Centre (QFC) Authority
renewed a Memorandum of Understanding (MoU) that
detailed cooperation efforts in scientific research and
education field.

- QU signed a collaborative agreement with the Social
Development Center (NAMA) to establish collaboration
in the field of volunteerism, community service, student
leadership, entrepreneurship, and sports activities, as well
as all social initiatives, projects and programs.
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- QU and Microsoft Qatar signed a collaborative agreement
to facilitate the efficient and effective use of information
communications technology (ICT) to improve teaching and
learning at QU.

- Qatar University College of Arts and Sciences (QUCAS) signed a memorandum of understanding with
Royal Botanic Garden Edinburgh (RBGE) and Qur’anic
Botanic Garden, Qatar Foundation (QF), to strengthen
their collaboration and conduct joint interdisciplinary
and multidisciplinary research projects in the field of
environment, botany, education, culture, and sustainable
development.
- Qatar University College of Pharmacy (QU-CPH) signed
a memorandum of understanding with Qatar Pharma
to establish collaboration in the field of education and
research.
- Qatar University College of Education (QU-CED) and
Teach for Qatar signed a memorandum of understanding
to establish collaboration in the field of education and
research.
- QU and The University of Newcastle – Australia
signed a memorandum of understanding to strengthen
their collaboration and cooperate on the design and
development of advanced materials for energy and
environmental applications.
- QU signed a memorandum of understanding with Qatar
Red Crescent to collaborate in research efforts to prepare
bulletins, periodicals and studies and in organizing
conferences, seminars and training.

- QU and the Ministry of Energy and Industry signed a
memorandum of understanding to bring together two
national institutions with a set of shared objectives in
terms of the legal aspect and its applications in the fields
of energy.
- The University signed a cooperation agreement with the
Université Bretagne Sud to cooperate on cybersecurity,
implement common ideas and enhance cooperation
in research and training that includes the training on
cybercrime management.
- QU College of Engineering signed a cooperation and
partnership agreement with TUBITAK (Turkey) and
Cybersecurity (Malaysia) to promote cooperation in this
area.
- Qatar University signed a Memorandum of
Understanding with the Arab Institute for Planning to
cooperate in the fields of consultations, training, research
and studies, institutional support and development
forums.
- College of Engineering (QU-CENG) and the Swedish
National Center signed a memorandum of understanding
to collaborate in the field of Traffic Safety and
Transportation. The MoU aims to carry out joint research
between the two institutions.

- College of Law at Qatar University entered into an
agreement with Boston University School of Law (BU) to
develop a Counter-Terrorist Financing Training Program,
an intensive one-week course designed to enhance the
capacity of Qatar’s legal professionals and government
officials to combat the global threat of terrorist financing.
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In Collaboration with national, regional and international organizations,

RESEARCH

QU CEN Research Team has developed Biomedical Research Works:

Developing Heart Valves to fit Human›s
Living Cells:

As a part of its research groups, Qatar University College
of Engineering (QU-CENG) has expanded its research
groups in the biomedical area in collaboration with
national, regional and international organizations to
provide advanced results that benefit all parties. These
distinguished achievements have been attained because of
QU faculty’s endeavors and partnerships.

A Research Team at QU College of Health
Sciences is developing engineered living
heart valves

Researchers at Qatar University (QU) have made a leap forward in developing engineered living heart valves that can work
like natural heart valves and grow bigger after implantation in the human heart.
The team generated the valve using a combination of nanotechnology, 3D printing and newly developed tissue engineering techniques. They made a 3D shaped heart valve using a special type of nanofiber-based biomaterial, which was then
injected with living human cells, and grown inside a tissue incubator before being ready to go through the testing and
implantation phase. The injected cells create and deposit their own natural matrix over time, while the initial
supporting material used to make the valve slowly degrades and get replaced by the matrix deposited by the cells. This
technique called “tissue engineering” is one of the latest advancements in the field of biomedical engineering and has
recently been successfully applied to develop engineered human skins and bladders.

said: “These viable, biocompatible and durable engineered
tissue valves offer numerous advantages in comparison to
currently available metal valves and animal valves which
often create complications with the body’s natural defense
system or last only a few years. The engineered tissue
valves will last longer, be adopted by the body without
rejection and grow with the patient’s growth.”
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CENG Associate Dean for Research and Graduate Studies
Prof. Abbes Amira won first place in DELL EMC Envision
the Future competition, published many papers in high
quality journals and conferences, delivered talks, organized
special sessions and tutorials in high quality international
conferences, and obtained some awards including the
VARIAN award. Prof Amira’s collaborators are Hamad
Medical Corporation (HMC), Harokopio University of Athens,
and University College of London. QU-CENG Department of
Mechanical and Industrial Engineering Associate Professor
Dr. John-John Cabibihan had achieved research progress
like the development of artificial but humanlike touch for
prosthetic or robotic hands, social robots as companions
for children with autism, graphene-based touch sensors
for surgical graspers, low-cost prosthetic hands with high
accuracy shape and size, and patent-pending technologies
for Smart Robotic Train Toy and Anti-Spoof Detection for
Fingerprint Sensors. The collaborators are HMC, Qatar Red
Crescent Society, Qatar Humanitarian Innovation Lab at the
Social and Economic Survey Research Institute (SESRI),
National University of Singapore and Tufts University.

This unique research was published in the Scientific
Reports journal by Nature publications, a leading scientific
publisher worldwide. The team consists of scientists from
various institutions in different countries including Qatar,
USA, UK, and the research was funded by Qatar National
Research Fund (QNRF).

Hamad General Hospital Medical Director Dr.Yousuf Al
Maslamani said, “This achievement is the result of QU’s
collaboration with prestigious international institutions and
is a milestone in the development of human implantable
engineered tissues and organs, especially given the
enormous shortage of organ donors and the great need for
such biologically engineered organs and tissues.”

QU-CENG Department of Electrical Engineering Associate
Professor Dr. Fayçal Bensaali has published more than
30 publications to date in biomedical research. He won
the awards of Best Oral & Best Poster Presentation at the
ELSO-SWAC conference, in addition to receiving one US
provisional patent. Dr. Bensaali collaborated with HMC,
Harokopio University Athens (Greece), Alfred I. duPont
Hospital for Children (USA), and Hamad Bin Khalifa
University (HBKU).

QU College of Health Sciences Dean and Biomedical
Research Center Director Dr. Asma Al Thani said, “This is
a remarkable achievement and a clear indication of how
our talented researchers at QU are leading cutting-edge
research using the latest technologies to serve humanity.”
QU College of Engineering Assistant Professor and Lead
Principal Investigator of the project Dr. Anwarul Hasan

The team also employed a series of new testing
procedures for engineered heart valves to ensure the
highest quality of the developed valves before their
implantation in the living body, using tests involving a
pulse duplicator and echocardiography machine that have
enormous potential for routine application in engineered
tissue testing before their implantation.

QU-CENG Department of Electrical Engineering Professor
Serkan Kiranyaz and his research team won a number
of awards in the conferences he attended. The Finnish
science magazine Rajapinta (Interface) published
an interview with him about Nature – SREP article,
“Personalized Monitoring and Advance Warning System for
Cardiac Arrhythmias.”

QU-CENG Department of Computer Science and
Engineering Associate Professor Dr. Uvais Qidwai
developed several prototype devices, which are being
tested on real patients in HMC. These include a smart bed
for monitoring stroke patients, arm rehabilitation system
at Rumaillah, robotic toys at step by step school, etc. Dr.
Qidawi has over 30 publications in reputable conferences
and Journals including Nature Scientific Reports,
Translational research in Stroke, and IEEE Transactions, in
addition, two patents have been filed.
Dr. Qidawi collaborators are HMC, Rumaillah Hospital,
Qatar Rehabilitation Institute, Mada Center for Assistive
Technologies, Shafallah Center for Children with Special
Needs, Step by Step School for Children with Special
Needs, Al-Awsaj Academy, University of Warwick, UK,
James Paget University Hospital, UK, Agha Khan University
Hospital, Pakistan, University of Alberta, Canada, and
Universiti Teknologi Petronas in Malaysia.
QU-CENG Department of Electrical Engineering Professor
Mohieddine Ben Ammar has added research contributions
to the field of surgical operations. The HMC’s “Stars of
Innovation Award of Excellence 2015 has been granted to
him”, and has been filed as a US Patent, which is expected
to be granted soon.
Dr. Farid Al-Tawati, Professor of Electrical Engineering
has developed a healthcare monitoring system equipped
with a data recording device in collaboration with Putra
University - Malaysia, Sultan Qaboos’ University-Oman
and the Canadian University in Dubai. Dr. Anwar Hasan
professor of Mechanical Engineering has made a number
of achievements such as developing a new patch to treat
skin wounds for patients with diabetics; this advancement
may save the limbs of thousands of diabetics and prevent
them from amputation in Qatar and worldwide. Dr. Anwar
is developing an engineering platform that can be used to
study 3D Gene mutation in the cancerous tissues.
QU Director of Research Planning and Development Dr.
Aiman Erbad has conducted several research works in
the field of Biomedical Sciences. Dr. Erbad introduced
the Deep Learning (DL) approach based on Convolutional
Auto-Encoder (CAE), to compress and reconstruct the vital
signs in general and Electroencephalogram Signal (EEG)
specifically with minimum distortion.
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Dr. Emad Abdul-Latif is an associate professor, Dept. of Arabic Language, Qatar
University.
Dr. Emad wrote a book titled “Rhetoric and Cross-Cultural Communication”
published by Shahrayar Books, Iraq. The book explores the rhetorical and
communicative dimensions of dialogue with the West. The author emphasizes
that any serious pursuits to enhance cross-cultural communication shall benefit
and make use of communicative, rhetorical and pragmatic approaches. The
book aims to achieve two objectives, the first objective is practical, to identify
the linguistic and rhetorical problems hampering or failing dialogue between
Arabs and the West, pinpoint the roots and causes of these problems and finally
suggest some practical solutions to overcome them. The second objective
is theoretical; it is an attempt to propose a theoretical basis highlighting
similarities and differences between Arabic language and Arab culture on one
hand, and other languages and Western cultures, mainly English and AngloAmerican culture, on the other.
The introduction includes the book’s objectives, methodology, and organization.
It also offers a critical presentation of the previous studies on the same topic.
The first chapter deals with the historical and political contexts within which
the cross-cultural communication idea emerged. It also makes mention of the
communication’s goals, ins and outs, types and nature of the participants. The
second chapter includes a detailed discussion of the role a language plays in
communicating with the West. The third chapter tackles communication with
the West from a rhetorical perspective and it deals with the impact of different
rhetorical genres of Arab and Western cultures on the written communication
between them. The fourth chapter explains the verbal communication steps
between Arabs and Westerners, and it studies the impact of differences
between the two cultures and the meaning of non-verbal elements such as
signs, sounds, and movements. Finally, the conclusion includes the general
findings of the research, and a list of recommendations to individuals and
institutions involved in cross-cultural communication between Arabs and
Westerners.

PUBLICATIONS
QU Academic Staff›s
New Releases
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Qatar University embraces highly qualified
faculty who strive to produce their
intellectual endeavors inside and outside
the university, for they believe that their
role in the society is to be a source of
knowledge and enlightenment. They put
emphasis on perfecting their scholarly
written works and ensure they meet
the needs of the present and upcoming
generations. The following are selected
samples of QU faculty›s publications.

Dr. Luai Ali Khalil: “Between Two Bullets” A Collection of Stories
Dr. Luay Khalil is a faculty member of the QU Arabic Department. He wrote
a collection titled “Between Two Bullets,” which is the second collection of
“The Blog of War” written after the first collection titled “Birds; Blood.” He
follows up his earlier work, where he depicted dimensions of the Syrian
revolutions and its victims; he dedicated the first collection to pinpoint the end
of children under warfare. He dedicated his second collection to talk about
the people who suffered greatly from war and aggression. So, his dedication
reads as follows, “To the rest of Syrians seeking an abode and live between
two bullets: one bullet skipped you and the other is waiting.” In this collection,
Dr. Khalil is conducting a dramatic trial for the political demagogues of the
Syrian regime after the failure of world powers in taking them to court. Here,
the pen is becoming a means of demonstrating the victims’ tragedies all over
the country. The author shows his astonishing dramatic and narrative talent
through shedding light on the lives and conditions of his people in a critical
tone confirming the clashing nature of literature and its bias to man; this can
be inferred from the various depictions of characters connected emotionally
and ethically and sharing others’ feelings and solidarity. The suffering is one
and bullets do not discriminate between a child, a woman, or a man; all people
are aspiring for salvation; these portrayals are arranged, merged and written in
an artistic style. “Between Two Bullets” will always remain in the mindsets of
Syrians with its ends, artistic and affectionate experience.

47

Dr. Mahrous Buraik’s “Syntax and Innovation: A Textual Perspective to
Interpret Ancient Arab Poetry”
Associate Professor at the Department of Arabic Dr. Mahrous Buraik, wrote
a book titled: “Grammar and Innovation: A Textual Perspective to Interpret
Ancient Arab Poetry,” the book is newly published by Dar Konooz al-Marefa,
Jordan (A Revised Edition), 2018.
The book explores the 7th lengthy and well-known ancient Arab poems
called “Al-Mu’allaqat” and conducts a textual interpretation. It consists of
five chapters: the first chapter is on the fundamentals of speech synthesis
and text writing; the second chapter on the primary syntactical meaning and
its impact on poetry. Chapter three focuses on “Text: Definition and Criteria
for its Categorization.” The fourth chapter tackles “The Textual Coherence
between Old and New Scholars.” The writer also elaborates on the forms of
textual coherence as perceived by early scholars and contemporary Arab and
Western authorities in rhetoric and syntax.

COLLEGES
NEWS

Chapter five highlights the particles of textual coherence such as referencing
by using pronouns and demonstrative nouns, simile particles, coordination,
structural parallel, semantic contrast, etc. It is worth noting that this book is
considered an up-to-date textual study in the Arab World, and was originally
an academic dissertation conducted at Cairo University in 2002.

Dr. Ibrahim Amer: “The Arab Novel and Cinematic Production: Towards an
Integrated Theory of Arts”
Assistant Professor at the Department of Arabic Dr. Ibrahim Amer authored
the book titled: “The Arab Novel and Cinematic Production: Towards an
Integrated Theory of Arts” published by Dar Konooz al-Marefa, Jordan. The
book reiterates the idea of integration or overlapping of arts through studying
the impact of cinematic discourse on the Arab novel discourse; the study
has selected the “art of production” to be the affecting element in the Arab
novel. This focus on cinematic features is required in the field of critical and
cultural studies.
The first chapter of Dr. Ibrahims book focuses on the technique “duplication”
for this purpose, the author conducts a practical study on Najeeb Mahfoud’s
novel “Miramar,” 1967. Chapter two deals with the technique “merging”
and for this purpose, the writer studies the novel “Hanan” by Majeed Tobia
in 1981 as an application. Chapter three focuses on the technique “gradual
disguise and appearance” and for this purpose, the writer chose the novel:
“Malik Al-Hazeen (the Sad Malik)” by Ibrahim Aslan as an application. The
last chapter is dedicated to the technique “cutting,” the writer chose a novel
titled “Children with No Tears” by Ala Diyab as an application.
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College of Medicine:

College of Law:

Researchers Unravel the Complex
Sperm Factors that Trigger Egg
Development into an Embryo upon
Fertilization

LAWC hosts conference on
linkages between organized
crime and terrorism

A groundbreaking research project by Qatar University
(QU) research team and external collaborators assessed
the veracity of PAWP (post acrosomal WW domain-binding
protein) versus PLC-zeta (PLCz), as the major spermderived protein candidates for initiating Ca2+ oscillations
in the unfertilized egg. Understanding the vital Ca2+
signaling mechanism will contribute to major therapeutic
developments in the field of assisted reproductive
technology.
Led by QU College of Medicine (CMED) Assistant Professor
of Biochemistry Dr. Michail Nomikos, the team includes
recently recruited CMED Professor of Molecular and
Cellular Biology Prof Anthony Lai and research collaborator
Prof Karl Swann (Cardiff University, UK).
Commenting on this research, QU Vice President for
Medical and Health Sciences and CMED Dean Dr. Egon
Toft said, “This award-winning research is an excellent
example of the important biomedical projects taking
place at CMED and demonstrates the highest level of
competency and excellence in research. International
recognition of this research success positively reflects the
college’s collaborative efforts with local and international
institutions to advance the healthcare sector in Qatar and
beyond, and will further promote biomedical research on
healthcare issues of great interest and benefit to society.
Importantly, it also demonstrates QU’s firm commitment to
offering high-quality research to serve the community in
line with the Qatar National Health Strategy.”

50

The research team completed a research project titled
“Is PAWP the “real” sperm factor?” Their research paper
won the “Outstanding Paper Award 2017”, an accolade
given by the Asian Journal of Andrology (AJA) for the most
influential publications that provide significant impact in
reproductive medicine.
At fertilization, the primary event following fusion of the
sperm and egg (oocyte) is a series of transient rises
in the intracellular free Ca2+ concentration, termed
Ca2+ oscillations. Over the past decade, mounting
experimental and clinical evidence has been congruent
with the hypothesis that the sperm factor responsible
for the initiation of Ca2+ oscillations during mammalian
fertilization is a testis-specific isoform of PLC-zeta (PLCz).
The prize-winning study compared PLCz with PAWP,
a sperm head protein that exclusively resides in the
postacrosomal sheath region of the perinuclear theca.
In a FASEB Journal paper, it was claimed that PAWP
produces Ca2+ oscillations and pronuclear formation in
human and mouse oocytes similar to that observed during
intracytoplasmic sperm injection. This competing claim
made for PAWP highlights the requirement to determine
the relative contributions of PAWP and PLCz in enabling
successful fertilization to occur.

LAWC held from April 25 to 26, is the international
conference on “Exploring and Countering the Linkages
between Organized Crime and Terrorism,” in collaboration
with the United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC).
In his remarks, LAWC Dean Dr. Mohammed Abdulaziz
Al Khulaifi said, “This is no doubt an important issue
in today’s world. LAWC appreciates very much the
collaboration with the United Nations Office on Drugs and
Crime in holding this forum. We believe that organized
crime and terrorism are serious international crimes that
are a threat to the international community, hence they
should be confronted and eliminated.”

organized crime and terrorism alone, nor the nexus
between these two crimes. The international academic
conference on “Exploring and Countering the Linkages
between Organized Crime and Terrorism” organized by
UNODC and hosted by Qatar University, is an important
and timely event to explore this worrisome phenomenon
which constitutes a serious threat to international peace
and security.”
It worthy of note that the conference discussed areas
covering linkages identification, empirical data and real-life
case studies, the links between firearms trafficking and
terrorism, online-related terrorism-related activities and
unholy alliances and their threats.

He added, “Qatar has taken serious measures to combat
both crimes on the legislative and institutional levels. On
the legislative level, Qatar passed the law No 3 of 2004
on Combating Terrorism, which was amended on July
12, 2017, the Law on Combating Money Laundering and
Terrorist Financing No 4 of 2010 and the Law No 15 of
2011 on Combating Human Trafficking. On the institutional
level, Qatar established the National Committee for
Combating Terrorism, the National Committee for AntiMoney Laundering, Anti-Terrorist Financing and the
National Committee for Combating Human Trafficking,
and the Authority for Charitable Activities to ensure that
charitable contributions are not used for illegal purposes.”
UNODC Chief of Organized Crime and Illicit Trafficking
Branch, Division for Treaty Affairs Ms Loide Loide Lahja
Aryee said, “No state, no matter how powerful, can defeat
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College of Arts and Sciences:

College of Health Sciences:

The International Conference in
Computational Linguistics and
Automated Programming of the
Arabic Language

QU-CHS celebrates its
remarkable achievements
during the academic year
2017-2018

The College of Arts and Sciences organized the
International Conference in Computational Linguistics
and Automated Programming of the Arabic Language.
The conference aims to review the latest theoretical and
practical research achievements in the field of automatic
processing of the Arabic language, as well as testing and
evaluating the most important applications related to the
Arabic language. In addition, the conference explores the
most important research and practical trends concerning
computer linguistics, particularly in the Arabic language.
Dr. Rashid Al Kuwari, Dean of College of Arts and Sciences,
said, “The College of Arts and Sciences has always sought
to search for the meeting points of different disciplines.
It also provides impetus to the necessary enabling of
interdisciplinary useful researches of genuine practical
value that serve the human civilization and achieve our
aspirations in serving all residents of Qatar. In addition,
it lends an expansion in the academic field for new
disciplines that simultaneously meet the needs of citizens
and the market and remove the demarcations between
disciplines. Thus creating real opportunities for creativity
and excellence raised by Qatar University as a slogan, and
the College of Arts and Sciences pursues to achieve it in
the practical, scientific and academic levels.”
Dr. Ali Al Kubaisi, Director General of the World Organization
for the Arabic Language Development, said: “Since its
inception, the World Organization for the Arabic Language
Development - a member of the Qatar Foundation for
Education, Science and Community Development - has
recognized the need to work towards the development
of Arabic language computing, making it one of its main
objectives.
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Essentially, the cooperation between the organization and
Qatar University is natural because we both share the
same belief in the priority of endorsing scientific research
in the fields of computerization of the Arabic language
and supporting its development. This is part of joint work
and an important part of bilateral cooperation program to
promote the Arabic language, and to keep it updated with
the latest technologies.”

Qatar University College of Health Sciences (QU-CHS)
recently held the CHS Day to celebrate its remarkable
achievements. The Vice President for Medical and Health
Sciences and Dean of the College of Medicine Prof Egon
Toft, and CHS Dean and QU Biomedical Research Center
(BRC) Director Prof Asma Al-Thani and CHS faculty,
students and representatives of the college’s partners
attended the ceremony.

The number of research papers reached 25 that discussed
several topics, the most important of which are:
• Issues of blog linguistics and its usage in the Arabic
language computing applications and its automatic
processing
• Automated recognition technologies for Arabic speech
and synthesis of speech
• Automatic identification of Arabic speech and conversion
into digital text
• The automated synthesis and generation of spoken
words by converting digital texts to their vocal
transcriptions
• Building of Arabic sound databases and their language
vocabulary, Arabic Optical Character Recognition
applications
• Issues of optical identification of the Arabic letters and its
difficulties, the leading applications in this field
• Automated semantic analysis of the Arabic text and their
subjective classification

The event included the distribution of certificates of
appreciation to 195 clinical preceptors and field practice
supervisors of the Biomedical Sciences, Human Nutrition
and Public Health programs. 149 students were also
honored for being on the Dean’s List. Additionally, 95
students from the Biomedical Sciences, Human Nutrition
and Public Health programs were appraised for entering
their clinical practice in the last semester of their degrees,
and seven Biomedical Sciences graduates were appraised
for passing the American Society for Clinical Pathology
(ASCP) Board of Certification (BOC) exam. Moreover, seven
students accomplished the scientific research competition
for “SEHHA-Qatar Scientists in Biodiversity Dual Project.”

In Addition Prof Asma Al-Thani praised the efforts of the
trainers and supervisors in training and preparing the
students during their field training in Aspetar, Hamad
Medical Corporation (HMC), Ministry of Public Health, Qatar
Diabetes Association (QDA), Qatar Foundation (QF), and
Primary of Health Care Corporation (QHCC).
By the end of the celebration, Zainab Abdul Wahab,
a human program student presented her exceptional
experience in stimulating learning and creativity. She
spoke about her own channel, which she created on
social media to promote science and show laboratory
experiments applied in all disciplines of the College of
Health Sciences, and the use of recognized scientific
references.

In her remarks, Prof Asma Al-Thani said, “It was a year full
of incredible accomplishments such as the reinforcement
of our business relationships with various partners in the
health care sector to secure the necessary support for
our students. As well, the enrollment of the first batch of
students in the Physical Therapy program for Fall 2018,
the approval of the Board of Regents to launch the MSc in
Genetic Counseling in the Biomedical Sciences program,
the launch of the joint PhD program with the colleges of
Medicine and Pharmacy.”
53

College of Engineering:

College of Business and Economics:

The 5th QIC
Innovation Breakfast

A Meeting for a joint venture
between the College of Business
and Economics and the Euro-Arab
Business Council for SMEs (EABC)

The College of Engineering “CENG” represented by its
Technology Innovation and Engineering Education Unit
(TIEE), and in cooperation with Qatar Innovation Community
organized the 5th Qatari Innovation Concourse (QIC). The
concourse was attended by representatives from Qatar
University, GENC and local community members.
In his remarks Dr. Abdalla Al Ali, Head of the Technology
Innovation and Engineering Education Unit (TIEE) said,
“This event serves to explore and identify innovation
projects, particularly for potential applications related to
the operations of the 2022 FIFA World Cup Qatar and other
key national projects.”
Discussions focused on several topics such as “Sports
Event Technologies: Crowd Management in Sports
Events,” “Smart Transport: Testing of Driving Behavior
and Innovative Road Designs and Signage using Driving
Simulation,” “eHealth: CENG research in Biomedical
and e-health applications,” “Artificial Intelligence:
Latest Research, Applications and Challenges,” “Cyber
Security: KINDI’s initiatives,” and “Innovation Skills and
Competences: Innovation Skills and Competences for the
4th Industrial Revolution.”
In his presentation Dr. Wael Al-Haj Yaseen, Assistant
Professor at Qatar Transportation and Traffic Safety
Center (QTTSC) at Qatar University College of Engineering
(QU-CENG) said, “Transportation and the ability to move
efficiently and safely is one of the most important
requirements for the social, economic and industrial
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development. Therefore, addressing the various traffic
problems is an urgent need. This is why we aim to
provide intelligent transportation solutions to address the
traffic problems locally. The center is working recently in
collaboration with a number of partners on this regard.”

The College of Business and Economics met with
representatives of the Euro-Arab Business Council for
Small and Medium Enterprises (EABC). Dr. Khalid AlAbdulqader, Dean of College of Business & Economics
met with Mr. Mohammed bin Yousif, the Secretary General
of the EABC, within the framework of coordination and
cooperation in the study and implementation of some
agricultural and industrial development projects that
contribute to the food security of the State of Qatar.
During the meeting, they exchanged views about the
great potentialities available to empower the academic
cooperation between the University’s academics and the
Council’s experts.

discussed the inclusion of competent Qatari cadre in the
field of international and external trade transactions.
Furthermore, the establishment of an award of excellence
in creativity for small and medium-enterprises provided by
youth in academic and non-academic fields.
Finally, a vision to secure and sustain the development
projects of shared projects in due course is put forward
by establishing a college of Agriculture and Veterinary
Medicine at Qatar University.

The meeting resulted in a number of important
recommendations. The most important of which were
the following: to sign a memorandum of understanding
to define the objectives and mechanisms of cooperation
between Qatar University (QU) and EABC. Then, the need
to establish a joint investment research unit that includes
the scientific side of QU and the practical experience of the
EABC for the Small and Medium Enterprises (SME). Also,
technical cooperation in the evaluation and development
of existing, potential and emerging agricultural projects,
as well as nourish the local centers concerned with these
projects with the latest reports, research and relevant
studies. In addition, state the most important agricultural
investment opportunities available in Qatar and its sister
countries, follow the international standards for the
agricultural products of Qatar that is in preparation to
activate of the exports abroad, following realization of selfsufficiency needed inside Qatar. Moreover, the participants
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College of Education:

College of Pharmacy:

College of Education to modify
the instructional language of its
masters programs

College of Pharmacy hosts first
ever conference on medication
sector in Qatar

The College of Education (CED) announced at a press
conference the modification of the instructional language
of its masters programs into Arabic. The conference
attended by CED Dean Dr. Ahmed Al Emadi, Qatar
University (QU) Dean of Graduate Studies Dr. Ahmed
Elzatahry, CED Associate Dean for Research and
Graduate Studies Prof Ahmed Mohammed Megreya and
Undersecretary for Educational Affairs at the Ministry of
Education and Higher Education Mrs Fawzia Al Khater.
The University Executive Committee recommended that
80% of the courses will be taught in Arabic and 20% in
English (two courses only). The applicants should complete
a minimum score of 500 instead of 520 on the paperbased TOEFL. Those who complete a score of 470 to 499
should take an English course at the foundation program
simultaneously with the master’s program courses. They
must pass the foundation program English course with a
minimum GPA of C.
Dr. Ahmed Al Emadi said, “The expected impact of the
Arabization of the postgraduate programs is to improve the
educational services presented to the students, especially
for those with special needs. That is through providing
modern knowledge and effective training for the special
education specialists who are already working in the field.”
Mrs Fawzia Al Khater said, “I would like to thank QU and
the Ministry of Education and Higher Education for their
efforts in this regard. Now a large number of individuals
can join CED’s masters programs after the modification
of their instructional language from English to Arabic. We
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expect in the upcoming years that these programs will
attract a large number of leaders and ministry members,
in line with our ambitions to uplift the level of services and
meet local needs.”
CED offers a Master of Education in Educational
Leadership, a Master of Education in Special Education
and a Master of Education in Curriculum, Instruction
and Assessment. The modification of the instructional
language of the college masters programs from English
into Arabic was approved by QU Executive Committee on
19 December 2017.

The College of Pharmacy (CPH) hosted the first ever
conference on “Medication Sector in Qatar: Hand in Hand
Facing the Blockade” in the presence of Her Excellency
Dr. Hanan Al Kuwari the Minister of Public Health, as well
as members of Qatar University (QU) leadership, experts,
faculty and media representatives.

Security for Qatar” “Qatar Generic Medicines Policy” and
“Pharmaceutical Industry in Qatar, Intellectual Property,
Technology Transfer.”

Dr. Mohamad Dib, Dean of College of Pharmacy said: “The
unjust blockade is a decisive moment in Qatar’s history
and a challenge that puts every institution and every
individual in front of a huge responsibility. This conference
aligns with QU’s various and comprehensive plans. The
conference serves as a significant platform to bring
together many stakeholders and experts from academic,
industrial, governmental and pharmaceutical sectors
in Qatar to share their expertise to address the need of
building and preserving medication security in Qatar.”
Dr. Abdullatif Al-Khal, the Director of Clinical Affairs at
Hamad Medical Corporation highlighted the economic
sanctions and their impact, the National Health Strategy,
the consumption of medications at the national level,
the national formulary, the governance structure of
medications management, the role of pharmacy and
therapeutics committees and the negative impact of the
blockade on health care and pharmaceuticals.
The conference focused on three main themes:
“Medication Management and Accessibility to Medication
in Qatar” “Building Pharmaceutical Industry and Innovation
in Qatar” and “Building Human Capacity in Qatar.”
It also included sub-panel discussions such as “The
Right to Health under International Law” “Medication
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College of Sharia and Islamic
Studies:
Contemporary Western Trends in
the Quranic Studies

The College of Sharia and Islamic Studies organized
its annual conference for this year under the theme
“Contemporary Western Trends in the Quranic Studies.”
A vast number of the faculty, students and the public
attended the conference.
In his welcoming speech Dr. Ibrahim Al-Ansari, Dean
of the College of Sharia and Islamic Studies said:
“The College of Sharia and Islamic Studies consider
addressing the subject of Western Quranic studies and
their contemporary trends in the light of its belief of
the importance of the mutual work. That is in order to
exchange the research experiences, and to bridge the
cooperation with the academic colleges, departments
and the research centers of the same agenda,
regardless of the different approaches for each. Here
I would like to highlight the efforts of the College of
Sharia and Islamic in supporting the scientific research
in accordance to the values and principles enclosed in
the new strategic plan of the University, especially the
strategy of learning and education.”

experience, and making use of human knowledge,
in addition to the use of the scientific research in
completion of the inter-disciplinary research.”
The Contemporary Western Trends in Qur’anic Studies
conference was attended by scholars and specialists in
Islamic studies. During the meeting a range of main topics
were addressed including the farsightedness of schools
and their trends in Qur’anic studies, the development
of Qur’anic studies in the West, the historical criticism
between the Qur’anic text and the Bible, Quranic Text,
Authenticity of the Quranic Text: Multiple Perspectives:
Archaeological Extracts - Digital Analysis - Contextual
Coherence, Qur’anic Studies and bending questions.

Dr. Al-Ansari added, “The announcement of this
conference was an indicator of the success of the
academic improvement plan witnessed by the college
from 2014 to 2017, which was concluded by radical
changes in effect. Among the college’s new strategic plan
is to align research studies with the academic programs.
So, it was decided to push the annual conference of the
college towards the improvement of Islamic studies,
within an integrated vision, based on the original heritage
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How did your path with writing start?
I started when I was nine years old. I wrote continuously
in my diary during the absence of my father, who traveled
abroad to finish his studies in the UK. His absence caused
a stir in my little heart. I also remember that my mother
always read us a story every night before we went to bed,
so I was captivated by these stories and from then I loved
to write and read.

Talented Student

Dana Al-Obaidly:
“I read vigorously
before publishing
my novel”

Who influenced your writing style?
I read vigorously before venturing into the publishing world
where I faced many challenges and met many fellow
writers, however the writer who I’ve been affected the
most by is the Kuwaiti author, Alya Al-Kadimi.
Tell us more about your novels.
I have three novels, the first one “Lasting Memories,”
which talks about my journey to the United States.
I wrote this novel to document my experience there
and to make it last through time. My second novel,
“When Dreams Wake Up” is a thriller-drama that made
me evolve as a novelist. My third novel, which will be
published this year, “15th of May” is a drama novel that
weaves fiction with reality.

What are you currently studying at QU and how do you
coordinate your studies with writing?
I majored in biomedical sciences and I believe that
everything can be done if we organized ourselves. I own
a huge planner where I plan everything I will accomplish
during the week and that helps me divide my time
between studying, writing and other life activities.
Tell us more about your future ambitions.
I always say that my dreams are like the stars up in the
sky, you can’t count them. I wish to give my country and
myself the best I can give. I wish to follow my academic
journey to the day I receive my PhD. I also aim to follow
my writing career and develop my writing skills to produce
books that will add to the literary field in the country and
the region. I will keep the rest of my dreams to myself, so
look out for me!

Dana Al-Obaidly, a promising Qatari
novelist, is a student of biomedical
sciences at the College of Arts and
Sciences. She likes to write and interpret
her feelings into words, and strives to
develop her writing talent to provide
a more solid tone for readers. In this
interview, we highlight her literary talent
and her future endeavors.
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THE COMICS
OF THE
ISSUE

NOW
I KNOW!
By: Mohammed Khedir

Mohammed Khedir is a graduate of Computer Science and Engineering 2018, an organizer of
TEDx-Qatar University Conference and Educational TEDx-Al-Dafna. He obtained numerous students’
awards such as the Students Leadership Award 2017, the Best Academic Performance Award 2016,
as well as the Best Graduation Project Award 2018. Furthermore, he participated in the Debates Club
headship and other various events and activities during his University life.

By: Mohammed Ismail
College of Engineering
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Photo
By: Abdulaziz Sadiq
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On a winter morning, following first light, a young man of
18 years is facing the mirror critiquing himself. He has to
look elegant today, it’s his first day at university. He did not
realize that he is starting a new journey. He is oblivious
to the significant changes awaiting him 4 years and a
half into the future, wherein he will face the mirror again,
prepare his clothes, critique himself, in preparation to
discuss his graduation project. Now, he knows!
Now he knows the years of the age are not equal, some
years equal to a “whole” human life, some are just gone
with no effect. Experience gave the years its value and
made it unlike each others. The good and bad experience
of our past days made this man today.
Day after day, week after week our university life is gone
with its tranquility, difficulties, perseverance, ambitions and
dreams. Some days go by as just a glimpse; some are full
of unforgettable details. Part of the memories digging deep
in our soul.
Qatar University is not simply a station we pass through,
and it is not like the previous education phases. The

university taught us to reach higher, and that insistence
can make any dream a reality. It taught me however,
knowledge is a necessity, but it is solely not sufficient to
build a productive and efficient man. It taught me that
some hopes are fake, and life is so harsh, and the road to
the summit is rough and long, but it will be easier if we
share it with friends.
For me, the university is not only the College of
Engineering; only limited for academic works, but it
motivated my ambitions and sharpened my thinking.
There were, the Debate Club, Voluntary and Community
Service Centre, the orientation, TED X conferences and
the students’ employment all together integrated in a rich
community with every meaning of the word.
Today, I am facing my mirror with a clear and deep vision
and I can see the change. Now I know it’s time to move
on, the journey is at its end. I am moving on to another life
journey, equipped with my experiences, memories as a
facilitator for the unseen future, with a hope to be back.
Now I Know!

By: Fatima Malik
College of Arts and Sciences
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Qatar University Sports Facilities

HEALTH AND
FITNESS

Qatar University (QU) has three open sports facilities as
well as an indoor gymnasium for women. These facilities
host various sports including, football, volleyball, handball,
basketball, tennis, swimming, diving and water polo, as
well as squash, general fitness and more.
The Aquatic Center
The Center equipped with world-class fitness equipment.
The Aquatic Center consists of three swimming pools:
Olympic pool, diving pool, and learning pool. It also
contains a gym as well as a recreation center, which
includes a sauna and hot and cold jacuzzi. The facilities are
available for both QU members and the general community
with annual membership.

Sugar:
Sweet Enemy or Salty Friend?

By: AlJazi Al-Qahtani, Teaching Assistant, Human
Nutrition, College of Health Sciences
Sugar is a vegetarian food and its scientific name is
(Sucrose). It is extracted from the sugar cane, it is
considered as one of the Carbohydrates, and it contains 4
calories for each gram. People use to consume sugar in
its natural form, by the expansion of its trade, the traders
started to process it in the factories to facilitate its storage
and long usage.
Recommended Usage:
The efforts have intensified recently, searching for
processed sugar harms, and urgently pointing the need
to reduce the amount of its consumption. The American
Heart Association advised that sugar consumption of
no more than six teaspoons for women is equivalent to
twenty-five grams per day, and nine small teaspoon for
men is equivalent to thirty-eight grams per day. While the
recommended amount for children depending on age and
calories varies between three to six teaspoons per day.

The main reason for the high rate of obesity:
The consumption of sugar increases glucose levels in the
bloodstream, leading to insulin secretion of the pancreas;
the hormone responsible for the building process in
the body. As the blood glucose increases, the pancreas
secretes more insulin, making the body convert excessive
blood glucose into fat cells. The high rate of insulin leads
to a defect in the secretion of leptin, which leads to the
emergence of a condition called “resistance to leptin,”
where the brain stops to receive messages of satiety or
stop eating and thus stimulate overweight and obesity.
The Healthy Alternatives for Sugar:
People who are interested in health rather than sugar
often use natural sweeteners. They are included in
sweet-tasting plants in their natural form without any
processing, such as: sugar cane, coconut sugar, honey,
date molasses, maple syrup, and stevia. Although these
natural sweeteners are healthy options because some of
the nutrients are beneficial to the human body, they are
still a form of sugar and people must still adhere to the
recommended amounts.

Sports Courts and Stadium
QU contains a group of a well-equipped outdoor fields
which are available to the university community through a
weekly registration system. This includes QU central court
(multi-activities), futsal field, handball field, basketball
field, tennis field and volleyball field.
QU Stadium
One of the preeminent structures in the university, it was
built according to Olympic and international standards and
includes a soccer field, running track, athletic sports area,
and bleacher seating that can host up to 10,000 attendees.
It includes all the required rooms and facilities for hosting
formal matches.
Women’s Sports Hall
The Sports Hall is a multi-use indoor hall specified
for QU female faculty and students, which takes into
consideration their personal privacy. The hall was equipped
to include a multi-sport field that includes a group of sports
such as football, basketball, volleyball, and handball, in
addition to an area for squash and gymnasium. Table
tennis and billiards tables are also available.

Sugar Harms:
Several studies indicate that harm from sugar resulted
from the consumption of the processed sugar, the most
important of which are the large changes caused in
chemical and neurotransmitters in the human brain. The
American National Institute for Drugs Control has found a
relation between the effect of sugar consumption on the
human brain and those who are addicted to drugs such as
cocaine and alcohol.
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STUDENTS
CLUBS
Spreading Awareness within the QU
Community about Astronomy & Space
Sciences
Astronomy Club Opens a Scientific Horizon
towards Astronomy & Space
Among the major activities is the “Astrocon” Conference
in Qatar, the first version of it was organized in May 2017
and attended by prominent dignitaries such as Sheikh
Salman Bin Jaber Al Thani and Dr. Jassim Sultan. The
second version of this conference was organized again
in September 2018 and was attended by distinguished
dignitaries such as Daniel Noding and Maksmilian Bitmana representative of Austrian astronomy; Dr. Hamelz- a postdoctorate fellow at California Institute of Technology; Esam
Al-Salehi a member of the Board of Omani Astronomical
Society.

The Astronomy Club aims to prepare a
community of students who are aware
of astronomy and space sciences, their
significance and applications. The club
introduces up-to-date scientific tools of
astronomic monitoring to students, and
provides them with telescope practical
training and enriches their scientific
achievement. The following is an interview
with the Head of Astronomy Club: Student
Nada Abdullah, who will update us about the
club’s activities and future plans.

At the beginning, what are the incentives of establishing
the Astronomy Club?
This Club is the first unique entity among QU students’
clubs because it focuses on various sciences of space and
astronomy. We noticed that there was no such scientific
club at QU and establishing this club would make a
positive change and influence on students’ life.
What objectives does the Club aim to achieve?
The club aims to make students as well as their society
aware of astronomy sciences and latest discoveries.
Our main objective is to change the misconception
about astronomy, which is limited it to a certain group of
specialists. The club organizes several activities targeting
all people whether they have or do not have background
about space and astronomy.
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The conference paved its way towards success, and
was attended by 200 concerned participants amid
wide local and international coverage of media. We
are pleased to note that an article about Astrocon
Conference was published on the official website of
Austrian Space Forum.
What are the club’s ambitions in the near future?
The club aspires to organize several grand activities
such as setting up an Astronomy Course 101 to be
taught in the university; participating in international
competitions and conferences; organizing the 3rd
version of the Astronomy Conference in Qatar, in
addition to other surprising activities which will be
announced soon.
What are the most important activities organized by the
Club since its establishment?
The club’s activities vary; we have organized two scientific
courses on astronomy sciences and always arrange
various activities such as hosting the former chairman of
National Aeronautics and Space Administration (NASA), Dr.
James Edmiz; and Aviation Systems Engineer Dr. Daniel
Noting. We have also organized various scientific fairs such
as the fair titled “A Second is a Zero” and “Space Race.”
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The Importance of
Studying History

The History of Qatar
No doubt, that each nation and country is proud of it is history and civilization,
and leaves no stone unturned in its efforts to reflect and preserve it by
documenting its history or by organizing cultural exchange in different countries.

FOR UNIVERSITY
STUDENTS

The State of Qatar too, like the other countries, passed through different
historical times and periods. These historical events deserve from us as Qatari
historians to exert effort in reflecting and showing to the world our ancient and
modern civilization. Teaching of the ancient and modern history as a mandatory
subject from kindergarten up to the university level is often considered as the
first step in the right path to achieve this goal. At Qatar University, with the
support of the decision makers, we offer the history of Qatar as a separate
course that is rich in its material and portrays the country’s development through
different eras. For twelve years, Qatar University has taught Qatar’s history
course to students within the mandatory hours required for graduation.

Dr. Abdul Qader Al-Qahtani,
Professor, Modern and Contemporary History
Humanities Department, Qatar University

History can be considered as a record for nations and people. It follows the journey
of groups of human beings through different eras and documents their development
and progress in various areas of evolution. The historian Sir Charles Firth described
history as a record of life and changes in human societies, the ideas that govern
their activities, and the physical conditions that have supported or obstructed
their development. History is an essential part of the elegant and courteous man’s
cognizance. In order for a person to be intellectual, he must read the history books to
realize the development of countries in the scientific, economic, political, military and
other fields as this development is considered essential for the growth of a civilization,
be it spiritual or physical (material).

In fact, teaching of Qatar’s history in the schools or at the universities is
extremely important from my point of view. Most of the students from other
countries have no idea or access to accurate information about the history of
Qatar, which prompted me to ask each of my class “what do you know about
Qatar history? From here, the importance of teaching history at the university
emerged. I strongly believe that history is the subject that equips a person
with culture as it informs and educates the person about other nations and the
factors that drove both their growth as well as their demise.
Invitation to re-write Qatar History:
Based on my observations, I invite Qatari historians to adopt a project about
revising the information of Qatar’s history through various eras. This can be
achieved with the collaboration of Qatari historians from the university and those
outside the university community, by putting a serious committed plan with an
agreed timeframe to achieve this important project. I feel very strongly about
this project, especially after reading several books about Qatar’s history, which
I found full of inaccurate information. This is the need of the hour and an urgent
call on Qatari historians so we can restore and preserve our rich history in all its
original developments for our future generations.

If we look at British history since the Renaissance, we will find it a pioneer in the
industrial, civil and military fields. This development led Britain to become a Great
Empire on whom the sun never set upon. Also, this same Great Britain went on to
colonize several countries of the new and old world such as India, part of China, Egypt,
most of the Arab countries, parts of Africa and even parts of the United States, the
leader of our contemporary world.
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PERFORMANCE
DEVELOPMENT

University Life... Golden Life

3- Invest in your skills and interests
Do not hesitate to join one of the students clubs or
organizations or to participate in one of the voluntary
works of your interest, or even to make-up your own
group. This will support you to build your personality and
develop your skills.

Yassir Abdul Raheem Al-Gawasmi –
Head of the Students Unions

A new era in your life is about to start, an era full of
challenges, rich with inspired ideas of the students who
are full of hopes and dreams. Here the most important
challenge of your life will start. The challenge of building
your personality, acquiring experience through different
experiments and practices and preparing yourself for your
professional life. That is why it is named the ‘Golden life’.
You are here required to learn and acquire knowledge.
In addition, I would like to remind the student of
investing this stage and succeeding in your education
and professional journey. If a student builds their
own distinctive personality right, he will excel in all
other domains of life and he will efficiently serve his
community and country. The following are experienced
cluster tips that will assist you and perfect your
achievement in your upcoming new life.
1- Be serious, start from your first day
Some people think time is not an essential factor in
realizing future dreams. Start from your first day by
knowing your university well, its facilities, departments,
services, learning systems and all that relating to your
specialization, lectures and study books; this will support
your quick integration in your new life.
2- Integrate with the digital life
Do your best to know the available digital systems in your
university, in collaboration with your senior colleagues.
Use the internet carefully to insure an access to right and
accurate information. Also, do not forget to use the other
smart applications.
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4- Multicultural Environment.. Valuable Treasure
This is your opportunity to interact with several cultures at
the same time. Contribute and share with your colleagues
their cultures, traditions, food and learn about their history.
Also, do not miss the opportunity to learn a new language.
Participate with the different cultural events or in clubs
representing other different countries. Moreover, do not
miss the chance to improve your English language skills,
as it is the language of current education and business.
However, you also have to be proud of your Arabic identity
language.
5- University Friends
Take the initiative to get to know new colleagues and
friends from different sectors at the university such as
students, staff and faculty members. Building a network is
one of the most important skills you can gain and use for
the rest of your life and now you have a good opportunity
to do so. If you have the initiative spirit, you will be in the
center of those around you.
6- Training and Development Opportunities
Try to find out any training opportunities outside class,
participate in leadership, personality or technical
development programs or any other requirements for
this stage. Remember, the class courses will develop
your knowledge, and you need to develop your skills, this
combination will secure your future career.
7- Be Positive
You need to be positive in this stage or you will not see the
result of your efforts. Focus on the indicators that show
that you are on the right track. Experiments and failure are

good opportunities for learning and development, do not be
passive, turn these failures into a way to fulfill your dreams
and try, try, and try do not give up.
8- Keep the Balance
In our university life, we need to break away from the
usual, to integrate within the campus life, into sports and
recreations and to participate in the various activities
provided for students. Therefore, you need to balance and
divide your time and efforts between all of these extra
activities and your main objective: to study and learn. Take
care and do not try to enter a path that may not suit you in
the future.
9- Plan for Your Financial Independence
No need to focus here on acquiring money, however start
to shoulder your responsibilities and be aware about their
importance in your life. The employment opportunities
during our university life can be a good start. Take the
initiative to find job opportunities that support you and
develop your skills and help contribute to enriching the
financial resources that you need at this stage. Here you
enjoy the challenges and start to appreciate your parents’
effort.

Remember!
Planning, organization and taking
initiatives are the important milestones
of success. Do not expect that
achievement will reach you as a gift. You
have to decide your desires and to start
immediately. Hesitation will not help
you reach your goals. It is you and, not
any other person, who will make you a
success.
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MY CAMPUS IN
PHOTOS
Over the years, Qatar
University has had
many milestones
and has graduated
generations of students
and throughout time it
was and will always be
the national university
that will hold under its
roof the best minds
and talents.
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The registration process was not easy and
went through many development phases until
it reached what it is today. Photo: Student
registration in 1982.

Fund drive to help those affected by floods in
Sudan, organized by students of the Social
Activity Department. Photo: During the drive in
1988.

Going back in time to the first cultural festival
that was organized annually by the Student
Activities Department. Photo: During event in
1997.

The development of Qatari work force has been
a top priority in the university since its inception.
Photo: Meeting about “The Future of the
University: The Role of Qatari Faculty Members”
in 1994.

It all started here, the previous building of Qatar
University in Khalifah northern city. Photo: QU
old Building in 1983
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ألبوم
جامعتي
م ّرت على جامعة
محطات متنوعة
قطر
ٌ
وشربت من نهرِها
ٌ
أجيال متعاقبة ،وفي
كل األزمنة ،كانت
وستبقى الجامعة
الوطنية التي ُ
م
تض ُّ
تحت سقفها ِخيرة
العقول ،ونُخبة شباب
الوطن.
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عملية التسجيل مل تكن سهلة ،تط ّورت عرب السنوات حتى وصلت
جانب من تسجيل الطالب
إىل ما نح ُن عليه اليوم .ويف الصور ٌ
للمقررات الدراسية يف العام .1982

سوق خريي ملساعدة املترضرين من ِ
الس ُيول والفيضانات يف
جمهورية السودان الشقيق ،نظمته طالبات قسم النشاط
االجتامعي يف مبنى األنشطة الطالبية  -بنات ،صو ٌر من العام
.1988

لحظات م َن الذكريات ،مع املهرجان الثقايف األول الذي نظمته
ٌ
إدارة األنشطة الطالبية – بنني ،تحت عنوان( :من الطالب وإليه).
صو ٌر تعود إىل العام .1997

االهتامم بالكوا ِدر القطرية عىل رأس األولويات يف الجامعة منذ
املوسع ألعضاء هيئة التدريس
تأسيسها .يف الصور االجتامع َّ
القطريني ،وجاء االجتامع تحت عنوان( :مستقبل الجامعة :ودور
عضو هيئة التدريس القطري يف تطويرها ـ قضايا للمناقشة)،
صو ٌر تعود إىل العام .1994

تبدأ القصة هُنا ،املبنى السابق لجامعة قطر يف مدينة خليفة
الشاملية ،صو ٌر للذكرى تعود إىل العام .1983
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تطوير
األداء
حيا ٌة جامعية...حيا ٌة ذهبية

يارس عبدالرحيم القواسمي
رئيس قسم املنظامت الطالبية

مرحلة جديدة يف حياتك عىل وشك أن تبدأ ،مرحل ٌة غنية
بالتحديات ،مرحلة متحررة من القلق وال ُهموم ،غنية بعقول
الطلبة املفعمة بأفكا ٍر ُملهمة غري اعتيادية .ترى يف عيونهم الكثري
من األحالمِ واآلمالُ .هنا تبدأ املهمة األكرث أهمية يف حياتك،
مهمة تكوين الذات وبناء الشخصية وتحصيل الخربات من خالل
التجارب واملامرسات متهيدًا النخراطك يف الحياة املهنية والعملية.
لذلك أطلقوا عليها الحياة الذهبية ،كأنك أمام لوحة بيضاء وقلمٍ
وفنانٍ متحمس لرسم لوحة جميلة عن الحياة .إ َّن الواجب األسايس
املتوقّع من الطالب هو التعلُّم واكتساب املعرفة .كام أُ َذكِّر الطالب
أنَّ ُه إذا استثمر هذه املرحلة ونجح يف مسريته التعليمية واملهنية
وبناء شخصية متميزة مبن َّية عىل أُسس سليمة ،فسيكون قاد ًرا
فعال
أي مجال من مجاالت الحياة ويصبح عض ًوا ً
عىل التألُّق يف ِّ
يف خدمة مجتمعه ودولته .يف هذه السطور القليلة استعر ُِض لكم
مجموعة من النصائح من ِ
وحي التج ُربة ستساعدُك يف تحقيق أكرب
فائدة يف هذه املرحلة الجديدة من حياتك.
 -1كن ج ّديًا من أول يوم وأبدأ قبل أن تبدأ
البعض يعتقد أنَّ ُه مل يحن األوان ألن يتح ّمل املسؤولية تجاه
تحقيق أحالمك وأهدافك املستقبلية ،فتبقى االتكالية والرتاخي
ِسمة ُمالزمة له مام يتسبَّب يف ضياع الوقت الالزم فعليًا للتخطيط
للسنة الجامعية بشكلٍ جا ّد وحاسم .ابدأ من اليوم ،تع َّرف جيدًا
عىل جامعتك ،مرافقها ،أقسامها ،الخدمات املقدَّمة ،أنظمة التعلُّم،
باإلضافة إىل معرفة أول َّية لك ُِّل ما يتعلَّق بتخصصك ،امل ُحارضين
والكتُب الدراسية .ستمنحك هذه البداية فُرصة االندماج بشكلٍ
رسيع يف حيا ٍة جديدة كُليًا.
 -2اندمج يف الحياة الرقمية
حاوِل التع ُّرف بشكلٍ تفصييل عىل األنظمة الرقمية امل ُتاحة يف
جامعتك بالتعاون مع زُمالئك السابقني .استخدام اإلنرتنت بشكلٍ
مكثّف ِ
ٍ
وصحيحة ت ُسهم
وحذر لضامن الوصول إىل
معلومات دقيقة َ
رص لها يف عا ِمل تكنولوجي
يف اكتسابك للمعارِف واملهارات التي ال َح َ
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مفتوح وعميق .كام يجب أال تنىس البحث واالستعانة بالتطبيقات
الذكية املنترشة بكثافة التي ال شَ َّك أنَّها ستضيف َلك الكثري.
 -3اهتامماتك ومواهبك حان وقت استثامرها
ال ترتدّد يف البحث عن البيئة التي ت ُساعدك عىل بناء ذاتك
ومهاراتك الشخصية ،شارك يف األنشطة الالصفية يف جامعتك من
خالل االنضامم إىل نادي أو منظمة طالبية أو فرصة تطوعية تشعر
بأنَّها متثِّل اهتامماتك وت ُشكِّل إضافة هامة لك ،أو بادر إلنشاء
مجموعتك الخاصة أنت وزُمالئك واترك بصمة مؤث ِّرة تستمر حتّى
بعد تخرجك.
 -4بيئة ُمتعددة الثقافات كن ٌز مثني
هذه فرصتك الوحيدة التي ُيكنك من خاللها معايشة ثقافات
متعددة يف آنٍ واحد .شارك زمالئك ثقافتهم ،عاداتهم ،تاريخهم،
طعامهم ،وال تنىس تعلُّم لغة جديدة .شارك يف الفعاليات الثقافية
دول مختلفة ،وال تتجاهل تطوير مهاراتك يف
أو يف أندي ٍة متث ُِّل ً
اللغة اإلنجليزية ألنَّها هي لغة العلم والعمل يف هذا العرص مع
ِ
احتفاظك باعتزازك باللغة العربية.
التأكيد
 -5أصدقاء الحياة الجامعية مختلفون
بادر إىل التع ُّرف عىل زُمالء وأصدقاء ُجدد يف الجامعة ،طالب،
موظفني ،وأعضاء هيئة تدريس .فبناء العالقات والتواصل هي من
أ َه ّم املهارات التي تحتاجها طوال حياتك ،وهذه فرصتك لصقلها
واالستفادة منها خالل رحلتك الجامعية .تذكَّر أ َّن من لديه روح
املبادرة هو محور تركيز اآلخرين.
 -6اغتنم فُ َرص التطوير والتدريب
أي فُرصة تدريبية خارج الصفوف الدراسية ،شارِك يف
ابحث عن ِّ
برامج تطوير املهارات القيادية ،الشخصية ،أو التقنية ،وغريها من
ُمتطلبات هذه املرحلة .تذكَّر أ َّن ُمعظم ما تدرسه داخل الصفوف
يقو ُم بتطوير مخزونك املعريف باملرتبة األوىل ،وعليك أنت أن
تهتَ َّم بتطوير مهاراتك األخرى .وإذا حافظت عىل هذا التوازن بني
مستقبل وظيف ًيا متمي ًزا.
ً
املعرفة واملهارة ،فبكل تأكيد ستضمن

 -7كُن إيجابيًا دامئًا
يف هذه املرحلة لن ترى نتائج ُجهودك بشكلٍ ُمبارش وستحتاج إىل
تتحل بروح متفائلة وإيجابيةَ .ركِّز عىل املؤرشات التي ت ُع ِّزز
أن ّ
فرص
الثقة بأنك يف املسار الصحيح .إ َّن التجارب والفشل هي ٌ
ثريَّة لك للتعلُّم والتطوير ،ال تنظُر لها بسلبية بل اجعل منها أدا ًة
تُساعدك يف تحقيق أحالمك ،ال تدعها تُعطِّل تقدُّمك ،حاول ث ُ َّم
حاول ث ُ َّم حاول ،وال تيأَس.
 -8حافظ عىل التوازن
نحتاج إىل
املألوف،
عن
الخروج
إىل
الجامعية
نحتاج يف حياتنا
ُ
ُ
نحتاج للرياضة،
االندماج يف حيا ٍة ُمتكاملة يف الح َرم الجامعي،
ُ
للرتفيه ،للمشاركة يف أنشطة الحياة الطالبية املختلفة ،ولكن تذكَّر
أ َّن هدفك األول هو الدراسةُ ،مه َّمتُك هي الحفاظ عىل التوازن
وتنظيم وقتك باحرتافية وعدالة؛ لتضمن ال ُحصول عىل الفوائد.
انتبه أن تخدعك بعض املظاهر التي ستُغري مسار أهدافك إىل
ٍ
وجهات قد ال تكون هي املناسبة ملستقبلك.
 -9االستقالل املايل مهم ،ابدأ بالتخطيط له
ال أقصد ُهنا الرتكيز للحصول عىل املال الذي ُرمبا يُساعدنا يف
تحقيق أهدافنا بشكلٍ أفضل ،ولكن املهم ُهنا أن نبدأ بتح ُّمل
املسؤوليات ونتع َّرف عىل أهميتها يف حياتنا .فُ َرص الع َمل املتوفرة
يف الحياة الجامعية هي بداي ُة طريق تعلُّم املسؤولية ،فبادر
للبحث عن فرص توظيف تُساعدك يف تطوير قدراتك الوظيفية
وت ُسهِم يف توفري املوارد املالية التي تحتا ُجها يف هذه املرحلة،
و ُهنا ستشعر مبتعة التحدّيات واإلنجازات وستبدأ بتقدير جهود
الوالدين بشكلٍ أفضل.
يف النهاية ،تذكَّر أنَّ التخطيط والتنظيم واملُبادرة هي من أه َِّم
معالِم النجاح والتم ُّيز .ال تنتظر أن تأتيك اإلنجازات يف هدية يوم
أنت ما تُريد وابدأ فو ًرا .إنَّ ال ُّرتدد والرتا ُجع والرتاخي
ميالدك ،ق ِّرر َ
لن يساعداك يف تحقيق طموحاتك ،فأنت وحدك من تص َن ُع
نجا َحك وال أ َحدٌ ِسواك!
73

مقال
العدد
أهمية دراسة التاريخ للطا ِلب الجامعي

أ .د .عبد القادر بن حمود القحطاين
أستاذ التاريخ الحديث واملعارص
قسم العلوم اإلنسانية بجامعة قطر

إنَّ التاريخ هو سجِ ُّل األمم والشعوب ،فهو يرافق مسرية اإلنسان عرب العصور يف التطور والتقدم يف
املجاالت املختلفة .ويُع ِّرف املؤرخ السري تشارلز فريث التاريخ عىل أنَّهُ سجِ ُّل لحياة املجتمعات اإلنسانية
وللتغريات التي اجتازَتها ،ولألفكار التي تحكَّمت يف توجيه أنشطتها ،وللظروف املادية التي ساعدت أو
أسايس من عقل املرء الراقي امله ّذب ،فدرجة تهذيب املرء ال يُظهرها يش ٌء
أعاقت تطورها .والتاريخ جز ٌء
ٌ
أكرث مام يُظهرها التاريخ .وليك يكون اإلنسان مثقفًا البُدَّ لَهُ من قراءة كتب التاريخ ملعرفة تطور البلدان
يف املجاالت العلمية واالقتصادية والسياسية والعسكرية ويف غريها من املجاالت ،ألنَّ هذا التطور يُ َعدُّ
عنوانًا لحضارة األمم سوا ًء كانت حضارة روحية أو مادية.
وإن ألقينا نظرة عىل تاريخ بريطانيا من ُذ عرص النهضة ،سنجد أنَّها كانت س ّباقة يف املجال الصناعي
تغيب عنها الشمس،
واملدين والعسكري ،وهذا التطور الصناعي أَ ّهلَها ألن تُصبح امرباطورية ُعظمى ال ُ
استطاعت أن ت ِ
ُسيطر عىل العديد من بلدان العامل الجديد والقديم ،ومن ذلك ،أنَّها سيطرت تاريخ ًيا عىل
أجزا ٍء من الواليات املتحدة ،امرباطورية العرص الحايل ،وكذلك سيطرت عىل أجزا ٍء من الصني ،والهند،
ومرص وعىل معظم بلدان الوطن العريب ،وكذلك عىل أجزا ٍء من أفريقيا.

التاريخ القطري
مام ال َّ
شك فيه أ َّن كُل بلد وكُل أمة تعتز بتاريخها وحضارتها ،وتبذل ال ُجهد لتعريف
الناس بهام من خالل كتابة املؤلفات التاريخية أو من خالل إقامة امللتقيات الثقافية
قب وأزمنة تاريخية
يف الدول املختلفة .ودولة قطر ،كغريها من بلدان العامل ،م ّرت ب ُح ٍ
تستحق منا ،نح ُن املؤرخون القطريون ،أن نبذل جهودًا يف إبرازها للعامل واطالعهم
عىل تاريخ وحضارة وطننا قدميًا وحديثًا .ويُع ّد تدريس تاريخ قطر القديم والحديث
واملعارص يف دولة قطر ،وجعلها مادة إلزامية من املرحلة التأسيسية يف املدرسة حتى
املرحلة الجامعية؛ هي أول خطوة صحيحة نحو تحقيق هذا الهدف ،ولقد قُمنا
مستقل
ً
يف جامعة قطر ،وبدعمٍ من أصحاب القرار ،بجعل مادة تاريخ قطر ُمقر ًرا
نستعرض من خالله تاريخ قطر عرب العصور املختلفة ،ولله الحمد تقوم جامعة قطر
من ُذ اثني عرشة عا ًما بتدريس مقرر تاريخ قطر للطلبة ضمن الساعات املكتسبة
اإلجبارية للتخرج.
ويف الواقع يُ َع ُّد تدريس تاريخ قطر للطلبة سوا ًء يف املدارس أو يف الجامعات ،من
وجهة نظري ،غاية يف األهمية ،حيث أ َّن الكثري من الطلبة الذين ينتمون إىل جنسياتٍ
أخرى ال يعرفون شيئًا عن تاريخ قطر ،وهذا ما ملستُ ُه أثناء تدرييس ،إذ يف بداية ك ُِّل
فصلٍ درايس ويف أول محارضة يل مع الطلبة ،أبدأ محارضايت بسؤال« :ماذا تعرفون عن
تاريخ قطر؟» وأجد أ َّن الغالبية العظمى منهم ال يعرفون شيئًا عن تاريخها ،ولدى قلة
قليلة منهم بعض املعلومات غري الدقيقة .من ُهنا تأيت أهمية تدريس التاريخ الوطني
يف الجامعات ،أل َّن مادة التاريخ مادة ثقافية ،واإلنسان ال تكتمل شخصيته إال بالثقافة،
فالتاريخ يُطلعك عىل تاريخ البلدان والدول ،وتاريخ تطورها وتقدمها ،والعوامل التي
أدَّت إىل تطورها وتقدمها يف املجاالت املختلفة ،واألسباب والعوامل التي أدت إىل
انحطاط وتخلف أممٍ كانت مزدهرة يف زمنٍ من األزمنة.
دعوة إلعادة كتابة تاريخ قطر
ومن ُهنا أجد أ َّن هذا الحديث مناسبة مالمئة ألن أد ُعو مؤرخي قطر إىل تب ِّني
مرشوع إعادة كتابة تاريخ قطر عرب العصور :التاريخ القديم والحديث واملعارص،
وذلك مبشاركة املؤرخني القطريني من داخل جامعة قطر وخارجها ووضع ُخطَّة جادَّة
ومدَّة زمنية محددة لتنفيذ هذا املرشوع الهام الذي بدأ يشغلُني من ُذ سنوات ،خاصة
بعد أن قرأت العديد من املؤلفات التي تتناول تاريخ قطر ،ووجدت فيها الكثري من
الزِيف واملعلومات التي ال مت ُُّت للحقيقة التاريخية بصلة ،ففيها الكثري من عدم الدقَّة
تحتاج ِم ّنا نحن املؤرخون القطريون وقف ًة جادَّة لتصحيحها استنادًا إىل الوثائق
التي
ُ
واملصادر التاريخية املوثوقة .والل ُه من ورا ِء القصد ،ونسألُ ُه سبحانه وتعاىل أن يوفِّقنا
بشء.
لخدمة وطنا الغايل قطر الذي مل يبخَل علينا َ
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األندية الطالبية
نشر وتوعية المجتمع الجامعي
بعلوم الفضاء والفلك
نادي الفلك يفتح أ ُ ً
فقا ِعلم ًيا نح َو
الفلك والفضاء
ِ

ِ
يهدف نادي الفلك إىل إعداد مجتمع طاليب
مطّلع عىل علوم الفلك والفضاء و ُمدرك ألهميتها
وتطبيقاتها املختلفة ع َرب تعريف الطلبة بالوسائل
العلمية الحديثة للرصد الفليك من حيث التجربة
العملية للتليسكوب ،وإثراء حصيلتهم العلمية
مبستجدات علوم الفضاء والفلك .وفيام ييل حوا ٌر
مع رئيس نادي الفلك ،الطالبة ندى عبد الله،
تستعر ُِض فيه أنشطة النادي وأهدافه و ُخططه
املستقبلية.

الطريان يف (ناســا) ،الدكتورة دانييــل نودينج ،كام قُمنا بتنظيم
معــارض علمية متنوعة ،كمعرض الثانية صفر وســباق الفضاء،
وكانت أكرب فعالياتنا؛ مؤمتر أســروكون وهو مؤمتر الفلك األول
يف دولة قطر ،حيث نظِّ َمت نســخته األوىل يف شــهر مايو ،2017
ٍ
ـخصيات بارزة ومؤثرة ،مثل الشــيخ سلامن بن جرب آل
بحضور شـ
ثاين ،الدكتور جاســم ســلطان ،وعاد هذا املؤمتر بنسخته الثانية
يف ســبتمرب  2018مبشــاركة ٍ
ٍ
الشخصيات البارزة ،مثل
مزيد من
الدكتورة دانييل نودينج مهندســة فضاء من (ناســا) ،األستاذ
ماكســميليان بتامن ،ممثل منتدى الفضاء النمســاوي ،الدكتور
كامــرون هاميلز ،باحث ما بعد الدكتوراه يف مؤسســة كاليفورنيا
للتكنولوجيــا ،األســتاذ عصام الصالحي ،عضو مجلس إدارة
الجمعيــة الفلكية العامنية وغريهم الكثري .وقد شَ ـ َّـق املؤمتر
طريقه للنجاح بحضور بلغ أكرث من  200شــخص مهتَ ّم وسـ َط
اهتاممٍ واسـعٍ من الصحافة املحلية ولعاملية ،ويســعدنا إنَّ ُه تم
خاص عن مؤمتر أســروكون عىل املوقع اإللكرتوين
نرش مقال ّ
الرســمي ملنتدى الفضاء النمساوي.

بدايةً ،ما هي الدوافع التي أدّت إىل تأسيس نادي الفلك؟
يُعترب نادي الفلك هو األول والفريد من نوعه بني األندية الطالبية
يف جامعة قطر؛ وذلك نظ ًرا الختالف املوضوع الذي يتمح َو ُر حوله
النادي وهو علم الفلك وعلوم الفضاء املختلفة .ومن ُهنا جاءت
فكرة تأسيس النادي ،حيثُ إنَّنا الحظنا أنَّه ال تُوجد أندية علمية
يف الوسط الطاليب وأن تأسيس نا ٍد يُعنى بالفلك سيرتك بصم ًة
ويحدثُ تغي ًريا يف إيجابيًا الحياة الطالبية.
ماهي األهداف التي يسعى النادي إىل تحقيقها؟
األهداف بشكلٍ عا ّم هي توعية الطُالب بعلوم الفلك وبأحدث
االكتشافات العلمية ،ونرش تلك الثقافة بني طلبة الجامعة بشكلٍ
خاص وبني امل ُجتمع بشكلٍ عام ،كام أ َّن هدفنا األسايس يتمح َور
ّ
يف تغيري فكرة أ َّن علم الفلك هو عل ٌم يقترص عىل فئة معينة من
املتخصصني ،حيثُ نقوم يف النادي بتنظيم العديد من الفعاليات
املتا َحة لكافَّة الفئات املختلفة ،سوا ًء كانت لديهم معرفة سابقة
بعلوم الفلك والفضاء أم ال.
68

ما هي الطموحات التي يسعى النادي إىل تحقيقها يف املستقبل
القريب؟
يطمح النادي إىل ِ
تنظيم العديد من الفعاليات الكُربى التي
ستكون محور تغيري كبري يف اإلنجازات التي ُيكن أن يحققها أي
نادي طاليب ،ومن هذه الطموحات ،تأسيس ُمقرر علم الفلك 101
ل ُيطرح يف الجامعة ،بداية املشاركة العاملية للنادي يف مسابقات أو
مؤمترات عاملية وتنظيم النسخة الثالثة من مؤمتر أسرتوكون ،إضاف ًة
إىل العديد من املفاجآت الكربى التي سنعلن عنها قري ًبا.
ما هي أ َه ُّم الفعاليات التي نظمها النادي من ُذ تأسيسه؟
تتن ّوع فعاليات النادي بشكلٍ كبري ،فقد قدَّمنا دورتني علميتني
َ
حول علوم الفلك ،ونقوم باستمرار بتنظيم فعاليات رصد مختلفة،
مثل :استضافة الرئيس التقني السابق لإلدارة الوطنية للمالحة
الجوية والفضاء (ناسا) ،الدكتور جاميس آدمز ،ومهندسة نظم
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المرافق الجامعية الرياضية

نشاط
وصحة
َّ

متتلك جامعة قطر ثالثة مجمعات رياضية مفتوحة تتيح فرصة
مامرسة الرياضة يف الهواء الطلق ،إضافة إىل الصالة الرياضية
املغلقة للسيدات .وتستضيف هذه املنشآت مختلف األلعاب
الرياضية مبا فيها :كرة القدم ،كرة الطائرة ،وكرة اليد ،وكرة
السلة ،التنس األريض والسباحة والغطس وكرة املاء ،باإلضافة إىل
السكواتش وصاالت اللياقة البدنية وغريها.

الس َّكر ،عد ٌو أم ص ِديق؟
ُ

بقلم :الجازي القحطاين ،مساعد تدريس يف قسم تغذية اإلنسان
بكلية العلوم الصحية
السكَّر غذا ٌء نبايت يسمى علم ًيا بالسكروز ،ويُستخرج من نبات
ُ
السكَّر ،ويعترب من املواد الكربوهيدراتية ،كام أنَّه يحتوي
قصب ُ
السكَّر كان
عىل  ٤سعرات حرارية لكل جرام .ويف بداية اكتشاف ُ
يُطلق عليه «امللح الحلو» ،وكان يُستخدم بصيغته الطبيعية ،ومع
السكَّر بتكريره ومعالجته يف
اتساع وازدهار تجارته بدأ تجار ُ
املصانع؛ ليسهل تخزينه واستهالكه عىل املدى البعيد.
للسكَّر
الكمية املويص بها ُ
كثَّف العلم يف اآلونة األخرية الكثري من الجهود يف البحث عن
السكَّر ِ
الصناعي أو امل ُك ّرر وقد َحثَّ عىل رضورة التقليل من
مضا ِّر ُ
كمية استهالكه .وقد نص َحت جمعية القلب األمريكية باستهالك ما
ال يزي ُد عن ستَّة مالعق طعام صغرية للنساء؛ أي ما يُعادل خمسة
وعرشون جرا ًما يف اليوم ،وتسعة مالعق طعام صغرية للرجال؛
أي ما يُعادل مثانية وثالثون جرا ًما يف اليوم .بينام تختلف الكمية
والسعرات الحرارية بني
امل ُوىص بها لألطفال اعتامدًا عىل ال ُعمر ُ
ثالثة إىل ستَّة مالعق صغرية يوم ًيا.
السكَّر
أرضار ُ
السكَّر امل ُك َّرر،
أكل
عن
الناتجة
ار
رض
األ
األبحاث
من
العديد
أظهرت
ُ
السكَّر امل ُك َّرر بكميات كبرية يف
ول َع َّل أهمها التغريات التي يُحدثها ُ
الرسائل الكيميائية والعصبية يف ِدماغ اإلنسان .وقد كشف املعهد
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القومي األمرييك ملكافحة املخدرات عن تشابُه التغيريات التي
السكَّر يف أدمغة الناس بتلك املوجودة لدى األشخاص
يتسبب بها ُ
امل ُدمنني عىل املخدرات ،مثل :الكوكايني والكحول.
السمنة
السبب الرئييس الرتفاع نسبة ُ
السكَّر يزي ُد مستويات الجلوكوز يف مجرى الدم ،مام
إن تناول ُ
يؤدي إىل إفراز البنكرياس لألنسولني؛ الهرمون املسؤول عن
عملية البناء يف الجسم .ومع ازدياد نسبة الجلوكوز يف الدم ت ُفرز
البنكرياس املزيد من هرمون األنسولني ،مام يجعل الجسم يقو ُم
بتحويل الجلوكوز الزائد يف الدم إىل خاليا دهنية .ويُؤدي ارتفاع
نسبة األنسولني إىل ُحدوث خللٍ يف إفراز هرمون الشبع «اللبتني»
مام يُؤدي إىل نشوء حالة تسمى بـ «مقاومة اللبتني»؛ حيث
يتوقف دماغ اإلنسان عن استقبال رسائل الشبع أو التوقف عن
والسمنة.
الطعام وبالتايل تعزيز زيادة الوزن ُ
للسكَّر
بدائل صحية ُ
هناك العديد من امل ُحليات الطبيعية التي غال ًبا ما يستخدمها
السكَّر ،وتشمل النباتات حلوة
األشخاص امل ُهتمون بالصحة ً
بدل من ُ
ِ
أي ُمعالج ٍة أو تكرار ،مثل :قصب
ري
غ
الطعم بصيغتها الطبيعية من
ِّ
السكَّرُ ،سكَّر جوز الهند ،العسل ،دبس التمر ،رشاب القيقب،
ُ
ونبات الستيفيا .وعىل ال ُّرغم من أ َّن هذه امل ُحليات الطبيعية ت ُ َع ُّد
خيا ًرا صح ًيا ملا قد تحتوي ِه من بعض العنارص الغذائية املفيدة
السكَّر ويجب
لجسم اإلنسان ،إال أنَّها ال تز ُال ت ُ َع ُّد ً
شكل من أشكال ُ
االلتزام بالكميات امل ُوىص بها.

ً
أول :مجمع الرياضات املائية
يتكون املجمع من ثالث برك سباحة ،وهي :املسبح األوملبي
ومسبح الغطس واملسبح التعليمي ،كام يشتمل املجمع املايئ
عىل صالة اللياقة البدنية وبناء االجسام ومنطقة االستجامم التي
تشتمل عىل غرفة الساونا وأحواض الجاكوزي الباردة والساخنة
املائية .إ َّن كافة مرافق مجمع الرياضات املائية بجامعة قطر
متاحة للجميع من خارج وداخل الجامعة بنظام االشرتاك السنوي.
ثان ًيا :املالعب الرياضية الخارجية واستاد الجامعة
متتلك جامعة قطر مجموعة من املالعب الرياضية الخارجية
املجهزة واملتاحة ألرسة الجامعة عرب نظام الحجز األسبوعي .وتضم
هذه املالعب الرياضية التالية :ملعب جامعة قطر املركزي (متعدد
األلعاب) ،ملعب الجامعة لخاميس كرة القدم ،ملعب الجامعة
لكرة اليد ،ملعب كرة السلة ،مالعب التنس األريض ،مالعب كرة
الطائرة.
ثالث ًـا :استاد جامعة قطر
يعترب هذا االستاد من املنشآت الجامعة الرئيسية التي بنيت
وفقًا للمواصفات الدولية واألوملبية .ويشتمل استاد الجامعة عىل
ملعب لكرة القدم ومضامر الركض وألعاب القوى ،ويض ُم مدرجات
مخصصة للجامهري تتسع إىل عرشة آالف متفرج.
راب ًعا :الصالة الرياضية (بنات)
هي صالة مغطاة متعددة األغراض تُراعى فيها الخصوصية .وقد
تم تجهيزها لتضم ملعب متعدد الرياضيات يشمل مجموعة من
األلعاب الرياضية ،وهي :كرة القدم ،كرة السلة ،كرة الطائرة وكرة
اليد ،باإلضافة إىل مالعب السكواش وصالة اللياقة البدنية .كام
تتيح الصالة فرصة مامرسة رياضة تنس الطاولة والبليارد.
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يف أحد صباحات الشتاء الهادئة ،بُ َعيد رشوق الشمس ومع طلوع
طويل
الضحى ،وقف الشاب ذو الثامنية عرش ربي ًعا أمام مرآته ً
مهتم بأن يبدو مظهره
يُرت ِّب نفسه ويُهندم ملبسه ،ال ب َّد أنَّه كان ً
أنيقًا ،كيف ال ،وهذا يومه الجامعي األول؟ مل يُدرك يومها أنَّ ُه قد
بدأ لتوه رحلة جديدة يف حياته مل يسبق ل ُه أن قام مبثلها .ومل
ٍ
سنوات
يُدرك يومها حجم التغيري الذي سيظهر عليه بعد أربع
ونصف السنة عندما يقف أمام مرآته لريتب نفسه ويهندم ملبسه
ليستعد ملناقشة مرشوع تخرجه .ولك ّنه اليوم أدرك!
اليو َم َ
أدرك أن سن َني ال ُعمر ليست كلّها متكافئ ًة باملقدار رغم
تحمل بني ثناياها ما يصنع ُعم َر
تساويها بالزمن! فبعض السنني ُ
إنسانٍ بأكمله ،وبعضها اآلخر تنقيض دون أن ترتك أي أثر يُذكر.
التجارب هي ما متيّز ال َقيِّم من سنني عمرنا عن املهدور منها.
ولعل
ّ
َ
فالتجارب املختلفة ب ُحلوها وم ّرها تصن ُع اإلنسان الذي نحن عليه
يف يومنا ،وتُعطي القيمة لأليام التي مت ُر من حياتنا.
يو ٌم تل َو يوم ،وأسبو ٌع يدفعه أسبوع ،هكذا انقضت املرحلة
الجامعية بكُل ما فيها من هدو ٍء وصخَب ،من مثابر ٍة وت َعب ،من
بعض أيامها م ّرت رسيعة كلم ِح البرص ،وبعض
طمو ٍح وأحالمٍ وآمالُ .
ِ
أيامها تح ِم ُل من التفاصيل ما ال يُنىس ،ومن الذكريات ما تح ُّن ل ُه
للدرب بال كللٍ وال ملل.
الروح ،ومن الشخوص من كان رفيقًا
ِ
جامعة قطر مل تكُن مج ّرد محطة أ ُم ُّر بها ثم أُغادر ،ومل تكن أبدًا
كسابقاتها من املراحل الدراسية التي م ّرت أيامها متشابهة ورتيبة.

فجامعتي علمتني أال أضع سقفًا لطموحايت ،فكل غاية ت ُد َر ُك
بالصرب واإلرصار .وعلمتني أ َّن املعرفة رضورة ،إال أنّها وحدَها ال
تكفي لبناء إنسانٍ منت ٍج وف ّعال .وعلمتني أ َّن الحياة صعبة وقاسية،
طويل ٌ
وشاق ،وأ َّن
األمل بعضُ ه زائف ،وأ َّن الطريق للقمة ٌ
وأ َّن َ
البرش ليسوا جمي ًعا كام يدّعون .ولكنها علمتني أيضً ا أ َّن النجاح
األمل بعضُ ه يُدرك ،وأ َّن الطريق يصري أسهل إذا ما
ممكن ،وأ َّن َ
بعض األصدقاء.
شا َركنا املس َري ُ
جامعــة قطر مل تكُن بالنســبة يل كلية الهندســة بني غُرف
صفوفهــا ،ومد ّرجاتهــا ،ومعاملها فحســب .ومل تقترص يو ًما عىل
املحــارضات النظرية والتجــارب العملية ومــا يتبعها من تقارير
وتحاليــل .ومل تقــف يو ًما حدود طموحايت فيها عنــد التصاميم
الهندســية واألبحــاث التكنولوجية ،بــل كانت ذلك كلُّ ُه وأكرث!
فجامعــة قطــر كانت أيضً ا نادي املناظــرات ،ومركز التطوع
والخدمــة املجتمعيَّــة ،واللقاء التعريفــي .وكانت مؤمترات تيد
متكامل ثريًا
ً
إكــس وفُ َرص التوظيــف الطاليب .كانت مجتم ًعــا
تجارب وخربات.
بـك ُِّل مــا ض َّمت ُه من
ٍ
أقف اليوم أمام مرآيت وأُم ِعن النظر ،أستطيع أن أرى التَغيري جل ًيا،
وقت املغادرة ،وأ َّن الركب قد وصل
أُدرك بوضوح أنّه قد حان ُ
أحمل
مبتغاه .أنطلق من جديد يف رحل ٍة أُخرى من رحالت الحياةُ ،
معي تجاريب وخربايت وذكريايت من رحلتي األخرية ،أتز َّو ُد بها عىل
أمل ِّأن سأعود مجددًا ،ولكن الله وحده
ما يُخفيه املستقبل ،وكُلِّ ٌ
يعلم متى وكيف.

بريشة :فاطمة مالك
كلية اآلداب والعلوم
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إبداعات طالبية

كاريكاتير
العدد

ولك ِّني ال َيوم أُدرك!
بقلم :محمد خضر

خريج هندسة حاسوب دفعة  ،2018ومنظم مؤتمر تيد إكس جامعة قطر ومؤتمر تيد إكس
الدفنة التعليمي .حصل محمد على عد ٍد من الجوائز الطالبية ،كجائزة القيادة الطالبية لعام
 ،2017وجائزة أفضل أداء أكاديمي في برنامج التميز أكاديمي لعام  ،2016وجائزة أفضل مشروع
تخرج لعام  .2018كما شارك ً
أيضا في قيادة نادي المناظرات والعديد من الفعاليات واألنشطة
الطالبية البارزة خالل فترة دراسته في الجامعة.

بريشة :محمد إسامعيل
كلية الهندسة

بريشة الفنان:
عبدالعزيز صادق
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كيف بدأت موهبتك الكتابية؟
كنت يف التاسعة من عمري ،حينها
بدأت موهبتي الكتابية منذ أن ُ
كنت أكتب يوميايت يف غياب أيب الذي اضطُ َّر إىل أن يُكمل دراسته
ُ
الجامعية يف اململكة املتحدة؛ فأثار هذا الفقد ضجي ًجا بقلبي
الصغري ،وأذكُر أ َّن أمي تقرأ لنا دو ًما يف كل ليلة قصة قبل أن
نخلد إىل النوم ،فتأثرت كث ًريا بهذه القصص وأُ ِصبت بحب الكتابة
والقراءة من ُذ الصغر.

حوار مع
طالب موهوب

دانة العبيدلي:
«قرأت كثي ًرا قبل أن
ُ
للساحة األدبية»
أخرج
َ

مبن تأثَّر قل ُمك الروايئ؟
قرأتُ كث ًريا قبل أن أخرج للساحة األدبية التي بها العديد من
التحديات والكتّاب ،لكن أكرث من تأثر بهم قلمي منذ الصغر إىل
اآلن؛ الكاتبة الكويتية القديرة علياء الكاظمي.
حدثينا عن مؤلفاتك األدبية وجديدك يف مجال الكتابة؟
لدي ثالثة إصدارات ،األول (ذكريات باقية) ويتحدث عن رحلتي
للواليات املتحدة ويوميايت التي قضيتها ُهناك والتي ح ّولتها إىل
رواية لتبقى باقية لدي ،إصداري الثاين (عندما تستيقظ األحالم)
وهي رواية درامية تتخللها الجرمية نو ًعا ما ،وقد برزت بها
شخصيتي الروائ َّية بشكلٍ كبري ،والقصة بها كَ ٌم كب ٌري من املشاعر،

إصداري الثالث (الخامس عرش من أيَّار) وهي رواية درامية من
نسج الخيال وبها ك ٌم من الواقع.
ما هو تخصصك الجامعي وكيف ت َّوفقني بني الدراسة العلمية
والكتابة األدبية؟
تخصيص الجامعي هو العلوم الحيوية الطبية بكلية العلوم
وإن أعتقد
الصحية .يُقال أ َّن الوقت كالسيف إن مل تقطع ُه قطعكِّ ،
أسايس يف حياتنا ،فأنا شخصيًا لدي مذكرة
أ َّن تنظيم الوقت يش ٌء
ٌ
أُنظِّم فيها كُل ما سأُنجِز وأد ُرس أسبوع ًيا ،وهذا ما يُتيح يل فرصة
امرسة بقية هوايايت
أكرب يف أن أُق َِّسم وقتي ب َني الدراسة وال ِكتابة و ُم َ
األخرى يف الحياة.
كونــك موهوبة بالكتابــة ،حدثينا عن طموحاتك املســتقبلية؟
دامئًــا مــا أقول أ َّن أحالمي وطموحي كنجوم الســاء؛ الت ُع ُّد وال
تُحىص ،وسـأُقَ ِّدم لنفيس ووطني ك ُُّل ما بوسـ ِعي ،وأمتنى أن
أُك ِمــل دراســتي الجامعية إىل أن أصــل إىل مرحلة الدكتوراه،
إضافــة إىل َســعيِي الدائِم نحو تطوير موهبتــي األدبية كروائية،
التــي أمتنــى أن تُث ِمر عددًا كب ًريا مــن الكتب والروايات التي
تنفــع النــاس واألمة ،وأظُن أنني ســأحتفظ ببا ِقي األُمنيات
لنفــي ،فانتظروين قريبًا!

دانة العبيديل ،روائ َّية قطرية واعدة ،وهي
طالبة يف تخصص العلوم الحيوية الطبية
بكلية اآلداب والعلوم،
ت ُِحب الكتابة ونقل مشاعرها إىل الورق،
وتسعى جاهدة إىل تطوير موهبتها
الكتاب َّية لتقديم متون أكرث رصانَة لل ُق ّراء.
ويف هذا اللقاء حاولنا تسليط الضوء
عىل جوانب موهبتها األدب َّية وطموحاتها
املستقبلية.
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كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية:

مؤمتر االتجاهات الغربية املعارصة يف
الدراسات القرآنية

نظمت كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية مؤمترها السنوي
الذي ناقش هذا العام موضوع :االتجاهات الغربية املعارصة يف
الدراسات القرآنية ،وذلك بحضور عد ٍد كبري من أساتذة الكلية
والطلبة واملهتمني.
ويف كلمته الرتحيبية ،قال الدكتور إبراهيم األنصاري ،عميد كلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية« :لقد جاء تفكري كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية يف تناول موضوع الدراسات القرآنية الغربية
واتجاهاتها املعارصة إميانًا منها بأهمية العمل املشرتك ،وتبادل
الخربات البحثية ،و َم ّد جسور التعاون مع الكليات واألقسام
األكادميية واملراكز البحثية التي تشاركها أجندتها البحثية ،بغ َِّض
النظر عن تباين املقاربات املنهجية التي يعتمدها ك ٌُّل منها .وأ َو ّد
هنا أن أؤكد عىل جهود كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية يف
دعمها للبحث العلمي وفقًا للقيم واملبادئ التي تضَ ّمنتها الخطة
االسرتاتيجية الجديدة للجامعة ،وخاص ًة ما يتعلق منها باسرتاتيجية
التعلم والتعليم».

ال ُخطَّة االسرتاتيجية الجديدة لكلية الرشيعة؛ ربط البحث العلمي
الذي تضطلع به الكلية بدعم الربامج واملقررات األكادميية وخاصة
الناشئة منها ،ومن ثم تق ّرر الدف ُع باملؤمتر السنوي للكلية يف اتجاه
تطوير الدراسات اإلسالمية والرشعية ،ضمن رؤية تكاملية ترتكز
التاثية األصيلة ،وتن َه ُل من املعارف اإلنسانية املفيدة،
إىل الخربة ُ
إىل جانب توظيف البحث العلمي يف إنجاز األبحاث البينية
والعابرة للتخصصات».
ناقش مؤمتر االتجاهات الغربية املعارصة يف الدراسات القرآنية
الذي شارك فيه علام ٌء ومتخصصني يف الدراسات اإلسالمية؛ عد ٌد
من املواضيع الرئيسية ،وهي :املدارس االسترشافية واتجاهاتها يف
الدراسات القرآنية ،تط ُّور مناهج الدراسات القرآنية يف الغرب،
منهج النقد التاريخي بني ال َن ّص القرآين والكتاب املقدس ،القراءات
القرآنية وتاريخية النص القرآين ،أصالة ال َن ّص القرآين :منظورات
متعددة :الكشوف األثرية  -التحليل الرقمي  -التناسق ِ
السياقي،
الدراسات القرآنية واألسئلة العالقة.

وأضاف األنصاري« :لقد كان اإلعالن عن موضوع هذا املؤمتر
رشا عىل نجاح خُطة التطوير األكادميي الذي شهدته كلية
مؤ ً
الرشيعة والدراسات اإلسالمية ع َرب السنوات الثالث األخرية
( ،)2017-2014والتي انتهت بتغريات جذرية عىل مستوى الربامج
ٍ
جديد خاص بعلوم
األكادميية واملقررات الدراسية واستحداث قسمٍ
الوحي (قسم علوم القرآن والسنة) ،وبرامج جديدة عىل مستوى
نصت عليها
الدراسات العليا .وقد كان من بني األهداف التي ّ
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كلية التربية:

كلية الصيدلة:

اإلعالن عن اعتامد العربية لغة
الدراسة يف برامج املاجستري

يف مؤمت ٍر صحفي ،أعلنت كلية الرتبية عن تغيري لغة الدراسة إىل
اللغة العربية وذلك يف برامج املاجستري املقدَّمة لديها ،وحرض
املؤمتر ك ٌُل من :الدكتور أحمد العامدي ،عميد كلية الرتبية،
األستاذة فوزية الخاطر ،الوكيل املساعد للشؤون التعليمية بوزارة
التعليم والتعليم العايل ،والدكتور أحمد الزتحري ،عميد الدراسات
العليا بجامعة قطر ،والدكتور أحمد مجرية العميد املساعد للبحث
والدراسات العليا .واجتمعت اللجنة التنفيذية يف الجامعة وأوصت
بتدريس  %80من املقررات باللغة العربية و %20منها باللغة
اإلنجليزية (مقرران فقط) ،كام ت َ َّم تخفيض درجة القبول يف اختبار
التوفل (أو ما يُعادله) من  520اىل  ،500ويف حال حصول الطالب
عىل درجة أقل من  500حتى ُ ،470يكنه أيضً ا االلتحاق بأي من
هذه الربامج؛ رشيطة أن يجتاز مقرر خاص للغة اإلنجليزية (يف
برنامج التأسييس) بح ٍّد أدىن «جيد» ( )Cقبل تسجيله املقررين
اللذين يطرحان باللغة اإلنجليزية يف كل برنامج.
وعن أهمية هذه الخطوة ،قال الدكتور أحمد العامدي« :التأثري
املتوقَّع لتعريب برامج الدراسات العليا ،هو تحسني الخدمات
الرتبوية املقدمة للطلبة ،وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة عن
وتدريب ف ّعال ألخصائيي الرتبية
طريق تقديم معارف حديثة
ٍ
الخاصة الذين يعملون بالفعل يف امليدان».
ومن جانبها قالت األستاذة فوزية الخاطر « :أشكر جامعة قطر
وكلية الرتبية عىل الجهود التي بذلوها وتعاونهم معنا يف تعريب
ماسة وشديدة لتعريبها؛
هذه الربامج ،حيث كانت هناك حاج ًة َّ
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حتى ت ُتاح الفرصة للقيادات الرتبوية يف مدارسنا ،واملوظفني
املنتسبني لوزارة التعليم والتعليم العايل لاللتحاق بالربامج ،وتطوير
قدراتهم .ما يبرش بالخري أ َّن ُهناك أعدادًا كبرية تنتظر تعريب
الربامج لاللتحاق بها ،ومن املتوقَّع خالل السنوات القادمة أن
ت ُغطِّي هذه الربامج املعربة رشيحة ال يُستهان بها من القيادات
أو منتسبي الوزارة عىل مستوى امليدان الرتبوي ،بحيث يُل ِّبي
طموحنا برفع مستوى خدماتنا وتطوير قياداتنا ،ومبا يلَ ِّبي طموح
واحتياجات الدولة».
وتقدِّ م كلية الرتبية ثالثة برامج يف املاجستري ،هي ماجستري
القيادة الرتبوية (وت ََّم طر ُحه منذ عام  ،2008ويهدف إىل إعداد
قادة أكفّاء يف املجال الرتبوي) ،ماجستري الرتبية الخاصة (ت ََّم
طر ُحه منذ عام  ،2008ويهدف إىل إعداد أخصائيني أكفّاء يف
مجال الرتبية الخاصة) ،ماجستري املناهج والتدريس والتقييم
(تم طر ُحه منذ عام  ،2015ويهدف إىل إعداد ُخرباء يف املناهج
والتقييم).
ومن ُذ نشأة هذه الربامج ،كانت اللغة اإلنجليزية هي لغة
التدريس ،مام س ّبب عزوفًا كب ًريا من قبل القادة الرتبويني
وأخصائيي الرتبية الخاصة القطريني ،ومتاش ًيا مع طلب مقدم من
وحرصا عىل استقطاب الخريجني
وزارة التعليم والتعليم العايل،
ً
القطريني الستكامل دراساتهم الرتبوية ،وافقت جامعة قطر عىل
املقرتح الذي قدمته كلية الرتبية لتغيري لغة الدراسة يف برامج
املاجستري من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية.

نظمت كلية الصيدلة مؤمتر القطاع الدوايئ يف دولة قطر تحت
شعار «يدًا بيد يف مواجهة الحصار» ،وجرى املؤمتر بحضور سعادة
الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة ونخبة من املسؤولني
والخرباء ،ووسط حضو ٍر كبري من منتسبي جامعة قطر والقطاع
الصحي يف الدولة إضافة إىل ضيوف املؤمتر من خارج البالد،
وأعضاء هيئة التدريس بالكلية واملهتمون وممثيل وسائل اإلعالم
املحلية والدولية.
ويف ترصي ٍح لهُ ،قال الدكتور محمد دياب عميد كلية الصيدلة:
«كُلُّنا يعلَم بأ َّن الحصار الجائر واملفروض عىل دولة قطر ،يُشكِّل
لحظ ًة مفصلية ها َّمة يف تاريخ الدولة ،فهو يُشَ ك ُِّل ت َح ٍّد يضع كل
مؤسسة وكل فرد من أفراد املجتمع أمام مسؤولية كبرية .ومن هذا
املنطلق قامت جامعة قطر من واقع مسؤوليتها ودورها كحاضنة
للفكر؛ بوضع خُطط عمل تتنوع يف مبادراتها وفاعليتها وبرامجها،
وتتفا َع ُل مع هذا الحصار الجائر مبا يض َم ُن التفاعل العلمي
واألكادميي مع األحداث ،ويُحقق املصداقية األكادميية يف تحليل
ودراسة هذا الحصار ونتائجه ،وكيفية التعا ُمل معه يف بناء قُدرات
وطنية تُحقق االستدامة واالستقاللية».
وبدوره تحدَّث الدكتور عبد اللطيف الخال ،رئيس اللجنة الدوائية
مبؤسسة حمد الطبية عن تأثري الحصار الجائر عىل دولة قطر،
وكيف أنَّ ُه أث َّ َر عىل عمليات التدريب ِ
وشاء امل ُعدّات الصحية
واألدوية ،وقال« :إ َّن مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية
بصف  14500وصفة طبية
الصحية األولية لوحدهام يقومان يوم ًيا َ

وحوال  40ألف عقار يوم ًيا ،يف حني تَرصِف العيادات الخارجية
َّ
حوال مليار
لوحدها أكرث من  12ألف وصفة طبية ،وقد ت َ َّم َص ُف َ ّ
و 200مليون ريال عىل األدوية يف العام  2017لوحده وهو ما يُشري
إىل أهمية هذا القطاع الحيوي يف الدولة».
َ
تناول مؤمتر القطاع الدوايئ يف قطر ثالثة محاور ،هي :اإلدارة
الدوائية و َح ُّق املرىض يف الحصول عىل األدوية والتي يحفظها
القانونُ ،س ُبل بناء الصناعة الدوائية واالبتكار ،بناء القدرات
البرشية يف قطر .وقد تض َّم َنت العروض التقدميية عددًا من
املحاور الفرعية ،وهي عىل سبيل املثال :ال َّح ُق يف الصحة مبوجب
القانون الدويل ،ضامن الحصول عىل األدوية يف قطر ،أدوية
العالمة التجارية ُمقابل األدوية العامة ،الصناعة الدوائية بني
الحقوق الفكرية ونقل التكنولوجيا وغريها من املواضيع .ومن
الجدير بالذكر أنَّ املؤمتر قد اعتمد وبشكلٍ رئييس عىل الكفاءات
الوطنية واملحلية يف إيصال مختلف مواضيعه من محارضات
وحلقات نقاشية وورش عمل يف رسالة واضحة ورصيحة بأنَّ
قطر متتلك من القُدرات البرشية واإلمكانيات ما ُيكنها من
إدارة وضامن أمنها الدوايئ ،كام هو الحال يف مختلف القطاعات
األخرى.
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كلية الهندسة:

كلية اإلدارة واالقتصاد:

ملتقى االبتكار القطري الخامس

نظمت كلية الهندسة ممثل ًة بوحدة االبتكار التكنولوجي والتعليم
الهنديس بالتعاون مع مجتمع قطر لالبتكار؛ ملتقى االبتكار
القطري الخامس ،وذلِك بحضور ممثلني عن جامعة قطر وكلية
الهندسة واملجتمع املحيل .ويف ترصي ٍح لهُ ،قال الدكتور عبدالله
العيل ،رئيس وحدة االبتكار التكنولوجي والتعليم الهنديس
بالكلية« :تأيت هذه الفعالية لعرض أبرز مجاالت االبتكار والتقنية
التي باإلمكان تطبيقها خالل فعاليات مونديال كأس العام 2022
علم بأنَّ ُه سيتم
واملشاريع الوطنية الرئيسية األخرى املتعلقة بهً ،
الشكاء يف مجتمع
مشاركة النتائج النهائية لهذا الحدث من خالل ُ
قطر لالبتكار؛ لبحث إمكانية تنفيذها لتُضيف قيمة حقيقية
وفعلية عىل فعاليات املونديال من خالل االستثامر يف االبتكار
والتكنولوجيا الحديثة لضامن نجاح الفعاليات ككل» .ومن جانبه
قال السيد أوسكار بارانكو ليبانا ،مستشار املشاريع مبكتب
املشاريع الخاصة يف اللجنة العليا للمشاريع واإلرث« :إ َّن اإلمكانات
التي تتمتَّ ُع بها جامعة قطر وخربتها الطويلة يدعامن بال شَ ّك مناخ
االبتكار يف دولة قطر ال سيام مجتمع قطر لالبتكار .نح ُن حريصون
عىل استثامر املستويات العاملية التي تتمتع بها كلية الهندسة
بجامعة قطر يف تذليل التحدّيات املرتبطة باستضافة بطولة كأس
العامل لكرة القدم  .»2022وأضاف ليبانا« :إ َّن التواصل ال َب ّناء بني
مختلف القطاعات يف قطر مبا فيها القطاعني الحكومي واألكادميي
وقطاع األعامل ،سيوفر مناخًا صح ًيا و ُمستدا ًما لالبتكار وإيجاد
حلول غري تقليدية ،ليس ذو رضور ٍة لقطر فحسب ،بل لألسواق
العاملية كذلك» .من جانبه ،قال الدكتور تامر خطاب ،أستاذ
رصا
مشارك يف قسم الهندسة الكهربائية« :يُعترب املتفرجون ُعن ً
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التعاون مع مجلس األعامل
العريب األورويب للمرشوعات
الصغرية
أساس ًيا يف جميع الفعاليات الرياضية تقري ًبا ،وكذلك فإ َّن سالمة
وأمن املشاهدين ُيثالن مصد َر قلقٍ كبري ألَ ِّي ُم ِ
نظمٍ لألحداث
الرياضية ،ومن ث ُ َّم فإ َّن أحد التحديات الرئيسية يف هذا املجال هو
حقيقة أ َّن املتفرجني يُؤلفون تجم ًعا كب ًريا من األفراد املتنوعني من
مختلف األجناس واألعامر والخلفيات وحتى الثقافات املختلفة،
ومن ُهنا فإ َّن أحد أ َه ِّم العنارص الرئيسية يف الحفاظ عىل سالمة
وأمن ال ُحشود هو القُدرة عىل إدارة سلوكهم الجامعي» وقا َم
الدكتور تامر بتقديم ٍ
عرض تقدميي َ
تناول فيه أب َرز تحدّيات إدارة
الحشود ُم َسلِطًا الضوء عىل عد ٍد من التقنيات الحديثة املستخدمة
لتسهيل إدارة الحشود بطريق ٍة ف ّعالة ومنظَّ َمة.ومن خالل العرض
التقدميي الذي قدمه الدكتور وائل الحاج ياسني أستاذ بحث
مساعد يف مركز قطر للنقل والسالمة املرورية بكلية الهندسة يف
جامعة قطر ،الذي جاء بعنوان( :النقل الذيك واستخدامات أجهزة
محاكاة القيادة املتطورة يف دراسة سلوكيات السائقني وتفاعلهم
مع اإلشارات واملعلومات املرورية املختلفة) ،قال يف معرض حديثه:
وسالمة يُعترب من أ َه ِّم
«إ َّن النقل والقُدرة عىل الت َنقُّل بفعالية َ
متطلبات التط ُّور والتقدُّم االجتامعي واالقتصادي والصناعي ،ولهذا
فإ َّن معالجة املشاكل املرورية املختلفة يُعترب حاج ًة ُمل َّحة وعاجلة.
ولهذا نسعى يف مركز قطر للنقل والسالمة املرورية لتقديم حلول
للنقل الذيك من ِخالل اختبار سلوكيات القيادة وتصاميم الطُ ُرق
خصيصا مل ُعالجة
املتطورة والالفتات املرورية املبتكرة املصممة
ً
املشاكل املرورية محل ًيا باستخدام أجهزة محاكاة القيادة ،ويقوم
الشكاء يف
املركز حاليًا بتنسيق هذه الجهود بالتعاون مع عد ٍد من ُ
هذا املجال».

اجتمعت كلية اإلدارة واالقتصاد مع ممثيل مجلس األعامل العريب
األورويب للمرشوعات الصغرية ،وحرض االجتامع ك ٌُل ِمن :د .خالد
العبد القادر عميد كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر واألستاذ
محمد بن يوسف أمني عام املجلس ،وذلك يف إطار التنسيق
والتعاون املشرتك يف دراسة وتنفيذ بعض املشاريع التنمية الزراعية
والصناعية التي تس ِه ُم يف تحقيق األمن الغذايئ لدولة قطر .وخالل
االجتامع ،تَ َّم تبادل الرأي واملشورة حول إمكانيات كبرية متوافرة
لتفعيل التعاون األكادميي االستثامري التنموي بني أكادميي
الجامعة وخرباء املجلس.
وبعد مناقشة مستفيضة حول أبعاد وأطر ذلك التعاون الثنايئ
العلمي والعميل؛ َخ َرج االجتامع بجملة توصيات مه ّمة وحيوية
للطرفني كان أهمها ما ييل :التو ُّجه بداية إىل توقيع مذكرة
تفاهم لتحديد أهداف وآليات التعاون وخارطة الطريق للتعاون
التنفيذي املشرتك بني جامعة قطر ومجلس األعامل العريب
األورويب للمرشوعات الصغرية واملتوسطة ،رضورة تأسيس وحدة
بحوث استثامرية تنفيذية مشرتكة تضُ ُّم الجانب العلمي لجامعة
قطر والخربة العملية ملجلس األعامل العريب األورويب للمرشوعات
الصغرية واملتوسطة ،التعاون الفني يف تقييم وتطوير املرشوعات
الزراعية القامئة واملحتملة واملستجدة ،تغذية املراكز املحلية
املعنية بتلك املشاريع بأحدث التقارير والبحوث والدراسات
املتعلقة بها ،بيان أه َّم فرص االستثامر الزراعي املتوافرة يف قطر
والدول الصديقة املتعاونة ،رضورة اتباع املعايري واملواصفات
الدولية ملختلف املنتجات الزراعية القطرية متهيدً ا لتفعيل

صادراتها للخارج وذلك بعد تحقيق االكتفاء الذايت من بعضها
بالداخل يف قطر ،الحاجة إىل إدخال بعض املواد العلمية والعملية
املتعلقة بالجودة واملواصفات وشهادات املطابقة واملنشأ يف
املنهج األكادميي للكلية ،إضافة كوادر قطرية يف مجال التعامل
التجاري الدويل والتجارة الخارجية من جانب الجودة واملواصفات
والرشوط الدولية املتبعة ،إنشاء جائزة الجودة واالمتياز يف الخلق
واإلبداع واملرشوعات الصغرية املتوسطة التي يُقدِّ ُمها الشباب يف
املجالني األكادميي وغري األكادميي ،وكنظر ٍة مستقبلي ٍة ثاقبة لتأمني
األمن الغذايئ ومرشوعات التنمية املستدامة ،الدعوة املُل َّحة إىل
إنشاء كلية الزراعة والبيطرة يف جامعة قطر.

55

كلية اآلداب والعلوم:

كلية العلوم الصحية:

املؤمتر الدويل :اللسانيات
الحاسوبية والربمجة اآللية للغة
العربية
الذي هدَف إىل االطّالع عىل آخر اإلنجازات البحثية ،النظرية
والعملية ،يف ميدان املعالجة اآللية للغة العربية ،واختبار أهم
التطبيقات الحاسوبية الخاصة باللغة العربية وتقييمها ،واسترشاف
أهم االتجاهات البحثية واملخربية الخاصة باللسانيات الحاسوبية
والسيام املتعلقة باللغة العربية.
ويف ترصي ٍح لهُ ،قال الدكتور راشد الكواري ،عميد كلية اآلداب
اآلداب والعلوم يف خط َِطها رضور َة
والعلوم« :لَطالَام أدْر َج ْت كلي ُة
ِ
ِ
ِ
ِ
التخصصات املختلفة ،ورضورة
مساحات التقاطُعِ بني
البحث عن
للبحوث البيني ِة ِ
ِ
الحقيقي
يل
التم ِك ِني
ذات الجدوى واملردو ِد العم ّ
ِّ
الذي يخد ُم الحضار َة اإلنسانيةَ ،ويُحق ُِّق ما نصبو جمي ًعا إليه ،وهو
كل من يقي ُم عىل هذه ِ
األرض الطيب ِة ،وخدم ُة اإلنسانِ
خدم ُة ِّ
لتخصصات بينيّ ٍة جديدةٍ
ٍ
األكادميي
واإلفساح يف املجال
بشكلٍ عا ٍّم،
ُ
ِّ
تل ّبي حاج َة املواطنِ والسوقِ م ًعا ،ومتحو الخطو َط الوهمي َة
ِ
فرصا حقيقي ًة لإلبدا ِع
املرسوم َة بني بعض
التخصصات مام ُ
يخلق ً
اآلداب
والتم ّي ِز الذي رفعت ُه جامع ُة قطر شعا ًرا ،وتسعى كلي ُة
ِ
التداخل
َ
والعلومِ إىل تحقيق ِه تحقيقًا عمل ًّيا وعلم ًّيا وأكادمي ًّيا .إ ّن
التخصصات ،التي غطّت أور ُاق املؤمت ِر مساحاتٍ
ِ
والتكا ُم َل بني
منها ،مثلِ الحاسوبي ِة وعلومِ اللغ ِة والعلومِ املعرفي ِة؛ ميدا ٌن ِخ ْص ٌب
ال بُ َّد من رعاي ِت ِه واالهتاممِ ب ِه وخلقِ ٍ
فرص أكادميي ٍة لتنميته
وتحقيق ُمخرجاتِه».
ويف كلمته بهذه املناسبة ،قال الدكتور عيل الكبييس ،املدير العام
للمنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية« :أدركت املنظمة العاملية
للنهوض باللغة العربية – عضو مؤسسة قطر للرتبية والعلوم
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يوم كلية العلوم الصحية

وتنمية املجتمع – من ُذ نشأتها رضورة العمل عىل تطوير حوسبة
اللغة العربية فجعلته هدفًا من أهدافها الرئيسة ،وذلك وع ًيا منها
ٍ
تحديات كُربى يف مجاالت معالجة
مبا ت ُواجه اللغة العربية من
اللغة العربية آل ًيا ،وإميانًا بالدور الف ّعال لهذا التطوير يف عمليات
النهوض باللغة العربية عىل الوجه األمثل ،وتعزيز حضورها عىل
مستوى عاملي أوسع .ومن ثم فإ َّن تعاون املنظمة مع جامعة قطر
 التي تُشاطرها اإلميان بأولوية تعزيز البحوث العلمية يف مجاالتحوسبة اللغة ودعم تطويرها؛ يُ َع ُّد من صميم عملهام املشرتك،
هم من برنامج تعاونهام الثنايئ للنهوض باللغة العربية،
وجز ًءا ُم ً
واالرتقاء بها ملواكبة مستجدات التقانات العرصية».
ووصل عد ُد األبحاث إىل خمسة وعرشين بحثًا ،ناقشت عدّ ة
محاور من أهمها :قضايا لسانيات املدونات اللغوية واستغاللها
يف تطبيقات حوسبة اللغة العربية ومعالجتها اآللية ،وتقانات
التع ُّرف اآليل عىل األصوات العربية وتخليق الكالم ،والتع ُّرف اآليل
ٍ
نصوص رقمية ،وتخليق الكالم
عىل األصوات العربية وتحويلها إىل
املنطوق وتوليده آليا بتحويل النصوص الرقمية إىل مقابالتها
الصوتية ،وبناء قواعد البيانات الصوتية العربية وذخائرها
اللغوية ،وتطبيقات التع ُّرف الضويئ عىل الحروف العربية ،وقضايا
التع ُّرف الضويئ عىل الحروف العربية وصعوباته ،وأهم التطبيقات
الرائدة يف هذا املجال ،والتحليل الداليل اآليل للنصوص العربية
وتصنيفها موضوع ًيا.

نظّمت كلية العلوم الصحية فعاليات يوم كلية العلوم الصحية
وذلك لالحتفال بإنجازات الكلية عىل الصعيدين األكادميي واملهني،
وقد حرض الحفل األستاذ الدكتور إيجون توفت ،نائب رئيس
الجامعة للعلوم الطبية والصحية وعميد كلية الطب ،واألستاذة
الدكتورة أسامء آل ثاين ،عميد كلية العلوم الصحية ومدير مركز
البحوث الحيوية الطبية يف جامعة قطر ،وعد ٌد من أساتذة الكلية
والطالبات وأولياء أموره ّن ،باإلضافة إىل حضور ممثلني عن كافة
مؤسسات الرعاية الصحية واألكادميية الداعمة لكلية العلوم
الصحية.
وخالل الحفل ،ت َ َّم تكريم ما يُقارب  195من مرشيف التدريب
امليداين واإلكلينييك يف كافة التخصصات التي ت ُتي ُحها الكلية ،وهي:
الحيوية الطبية والصحة العامة وتغذية اإلنسان .كام تَ َّم خالل
الحفل تكريم  149طالبة متفوقة أُدرجت أسامؤه ّن عىل الئحة
العميد ،و 95من طالبات التدريب امليداين يف تخصصات الكلية
الثالثة ،و 7من الخريجات اللوايت اجتزن اختبار االعتامد وحصل َن
عىل شهادة البورد من الجمعية األمريكية لعلم األمراض الرسيرية
( )ASCPخالل السنة األكادميية ،و 6من الطالبات الفائزات يف
مسابقة البحث العلمي للمرشوع الثنايئ «صحة -وعلامء قطر يف
التنوع البيولوجي».

للطلبة ،استقبال أول دفعة عالج طبيعي وعلم إعادة التأهيل
لخريف  ،2018املوافقة عىل طرح برنامج املاجستري يف االستشارة
الجينية يف قسم العلوم الحيوية الطبية ،كام متَّت املوافقة عىل
طرح برنامج الدكتوراه التعاونية مع كليات التجمع الصحي يف
مجال العلوم الحيوية الطبية».
كام أشادت األستاذة الدكتورة أسامء آل ثاين بجهود املدربني
واملرشفني يف تدريب وإعداد طالبات الكلية خالل فرتة تدريبهم
امليداين يف مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة العامة ومؤسسة
الرعاية األولية ومستشفى جراحة العظام والطب الريايض
(أسبيتار) ومؤسسة قطر وجمعية قطر للسكري.
ويف ختام الحفل ،عرضت الطالبة زينب عبد الوهاب من تخصص
تغذية إنسان بكلية العلوم الصحية؛ تجربتها املميزة يف التحفيز
عىل التعليم واإلبداعُ ،
حيث تحدّ ثت الطالبة عن قناتها الخاصة
التي أنشأتها عىل وسائل التواصل االجتامعي لتعزيز العلوم
وعرض التجارب املخربية التي ي ِت ُّم تطبيقها يف كافَّة التخصصات يف
كلية العلوم الصحية واستخدام مراجع علمية معتمدة.

ويف ترصي ٍح لها ،قالت األستاذة الدكتورة أسامء آل ثاين« :لقد كان
حافل بالكثري من اإلنجازات ،منها :استمرار الكلية بتوطيد
عا ًما ً
عالقاتها مع ُشكائها يف القطاع الصحي؛ لتوفري الدعم املطلوب
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كلية القانون:

كلية الطب:

بحثي يكتشف العوا ِمل
ٌ
فريق ٌ
ويضة
املُعق َدة املُؤدية لتط ُّور ال ُب َ

فريق من الباحثني مبرشوع بحثي رائد تابع لجامعة قطر
َعكَف ٌ
ٍ
وجهات متعاونة من خارج الجامعة؛ بتقييم مدى ث ُبوت الربوتني
ُملزِم املجال يف قمة رأس الحيوان املنوي ( )PAWPمقابل بروتني
إنزيم ف ُْسفُولِيباز يس زيتا ،عىل اعتبار أنهام املرش َحني الرئيسيني
للربوتني امل ُشتق من الحيوان املنوي يف إطالق تذبذبات أيونات
الكالسيوم (الكالسيوم  )+2يف البويضة غري املخصبة ،ومن شأن
فهم هذه اآللية الحيوية إلشارات أيونات الكالسيوم (الكالسيوم
)+2؛ اإلسهام يف تطو ٍر كبريٍ يف مجال اإلخصاب .ويضم فريق
البحث بقيادة الدكتور ميشيل نوميكوس ،األستاذ املساعد للكيمياء
الحيوية بكلية الطب بجامعة قطر ،ك ًُل من :األستاذ الدكتور أنطوين
الي ،أستاذ البيولوجيا الجزيئية والخلوية بكلية الطب بجامعة
قطر ،واألستاذ الدكتور كارل سوان ،املتعاون البحثي من جامعة
كارديف باململكة املتحدة.
ويف ترصي ٍح لهُ ،قال الدكتور إيغون توفت ،نائب رئيس الجامعة
للعلوم الطبية والصحية وعميد كلية الطب بجامعة قطر« :إ َّن هذا
املرشوع البحثي هو تجربة من بني العديد من املشاريع األخرى
التي ت ُثبت مستوى الكفاءة والتميُّز يف البحوث التي ت ُجرى يف كلية
الطب بجامعة قطر .وهو يع ِك ُس الجهود التعاونية التي تبذلها
الكلية مع املؤسسات املحلية والدولية للنهوض بقطاع الرعاية
الصحية داخل دولة قطر وخارجها ،إضاف ًة إىل تعزيز البحوث حول
القضايا التي تهم املجتمع .كام يُظهر هذا البحث التزام جامعة
قطر بتقديم أبحاث عالية الجودة لخدمة املجتمع مبا يتامىش مع
اسرتاتيجية قطر الوطنية للصحة».
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املؤمتر الدويل :استكشاف
ومكافحة العالقات بني الجرمية
املنظمة واإلرهاب
الفريق البحثي قد أنج َز مرشو ًعا بحث ًيا بعنوان« :هل
وكا َن هذا
ُ
عامل الحيوان املنوي الحقيقي؟» ،وفازت
بروتني  PAWPهو ُ
الورقة البحثية املقدمة من جانبهم بـجائزة األبحاث املتميزة لعام
 ،2017وهي جائزة متنحها الدورية اآلسيوية ألمراض الذكورة
تكرميًا للمنشورات التي تحدث أث ًرا كب ًريا يف مجال الطب اإلنجايب.
وت ُفيد الورقة البحثية بأنَّ ُه يف عملية اإلخصاب ،يكمن الحدث
األسايس بعد اتحاد الحيوان املنوي والبويضة يف سلسلة من
الزيادات العابرة يف تركيز أيونات الكالسيوم  +2الحرة املوجودة
داخل الخاليا ،وت ُس َّمى تذبذبات أيونات الكالسيوم  +2عىل مدى
العقد املايض .وقد كرثت األدلة التجريبية والرسيرية التي تتفق
مع فرضية أ َّن عامل الحيوان املنوي املسؤول عن إطالق تذبذبات
أيونات الكالسيوم  +2خالل اإلخصاب لدى الثدييات؛ هو اإلنزيم
الخاص بالخصية الذي يدعى ف ُْسفُولِيباز زيتا( ،)PLC-zetaوقد
عكفت هذه الدراسة الحائزة عىل جائزة عىل املقارنة بني إنزيم
ف ُْسفُولِيباز يس زيتا والربوتني ( ،)PAWPوهو بروتني يف رأس
رصا يف منطقة قمة رأس طرف الحيوان
الحيوان املنوي ،ويوجد ح ً
املنوي الخاصة بالخاليا القرابية حول النواة .ويف الورقة البحثية
املنشورة يف دورية ( )The FASEB Journalالعلمية ،ادعى أ َّن
بروتني  PAWPيُنتج تذبذبات أيونات الكالسيوم  +2وتكون
طليعة النواة يف البويضات يف البرش والفرئان مامثلة لتلك التي
لوحظت خالل حقن الحيوانات املنوية داخل النخاع .ويؤكد هذا
االدعاء العلمي املقدَّم عىل رضورة تحديد اإلسهامات النسبية
للربوتني ( )PAWPوبروتني إنزيم ف ُْسفُولِيباز يس زيتا يف متكني
اإلخصاب الناجح.

نظمت كلية القانون بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني
بالجرمية واملخدرات؛ مؤمت ًرا دول ًيا بعنوان« :استكشاف ومكافحة
العالقات بني الجرمية امل ُنظمة واإلرهاب» ،وهدف املؤمتر الذي
رض ُه عد ٌد من أساتذة الجامعة والطالب واملهتمني؛ إىل إعامل
ح َ
إعالن الدوحة  2015الصادر عن املؤمتر الثالث عرش للمؤمتر العام
لألمم املتحدة ،يف منع الجرمية والعدالة خاص ًة فيام يتعلق بدور
التعليم األكادميي والبحث العلمي يف مكافحة الجرمية مبا فيها
الجرمية املنظمة واإلرهاب.
ويف ترصي ٍح لهُ ،قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي ،عميد
كلية القانون« :ما من ٍ
شك بأ َّن هذه القضية هامة جدًا يف عاملنا
اليوم ،وإن كلية القانون يف جامعة قطر إذ ت ُبدي أشَ َّد التقدير
للتعاون الحاصل بينها وبني مكتب األمم املتحدة املعني بالجرمية
واملخدرات الذي أسهم يف عقد هذا املؤمتر للنقاش والدراسة
والتوصية».

عىل املستوى املؤسيس ،فقد أنشأت قطر اللجنة الوطنية ملكافحة
اإلرهاب ،واللجنة الوطنية ملكافحة غسيل األموال ،ومكافحة متويل
اإلرهاب ،واللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش ،تحت سلطة
األعامل الخريية لضامن عدم استخدام اإلسهامات الخريية ألغراض
غري قانونية .ويف ترصي ٍح لها ،قالت األستاذة لويد آري ،رئيس شعبة
الجرمية املنظمة واالتجار غري املرشوع ،شعبة شؤون املعاهدات
مبكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية« :إنَّ ُه ال ميكن
لدولة ،مهام كانت قوية ،أن تهزم الجرمية املنظمة واإلرهاب
وحدها ،وال أن تكرس الصلة بني هاتني الجرميتني .إ َّن املؤمتر
الدويل حول «استكشاف ومكافحة الروابط بني الجرمية املنظمة
واإلرهاب» الذي ينظمه مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
والجرمية والذي تستضيفه جامعة قطر ،هو حدثٌ مهم نُظِّم يف
الوقت املناسب؛ الستكشاف هذه الظاهرة املثرية للقلق والتي
تشكل تهديدًا خط ًريا ِ
للسلم واألمن الدوليني».

وأضاف الخليفي« :نحن نعتقد أ َّن الجرمية املنظمة واإلرهاب
هي من الجرائم الدولية الخطرية التي تشكل تهديدًا حقيق ًيا
عىل املجتمع الدويل ،ويجب مواجهتها والقضاء عليها ».كام أشار
الدكتور الخليفي إىل أ َّن قطر قد اتخذت إجراءات جادّة ملكافحة
هذه الجرائم عىل املستويني الترشيعي واملؤسسايت ،فعىل املستوى
الترشيعي :أق َّرت دولة قطر قانون رقم  3لسنة  2004بشأن
مكافحة اإلرهاب ،والذي تم تعديله يف  12يوليو  2017ضمن
قانون مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب رقم  4لعام ،2010
والقانون رقم  15لسنة  2011بشأن مكافحة االتجار بالبرش ،أما

الجديــر بالذكر أنَّ مؤمتر «استكشــاف ومكافحة العالقات بني
الجرميــة املنظمة واإلرهاب» الــذي نظمته جامعة قطر؛ تناول
عــددًا من املواضيع الحيوية منها :تحديد ومناقشــة البيانات
التجريبية ودراســات الحالة الواقعية واســتجابة الروابط بني
االتجار باألســلحة النارية واإلرهاب واألنشــطة املتصلة باإلرهاب،
كام ت ََّم عقد جلســات حول طرائــق التحقيقات يف قضايا اإلرهاب
والجرائــم ،وآثــار االعتامد عىل افرتاض ارتكاب جرائم اإلرهاب
ومتويلها ومناقشــة دراســة أوجه الشبه اإلقليمية والعالقات
املكانية حولها.
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د .محروس ُبريك :النحو واإلبداع -رؤية ن َِّص ّية لتأويل الشعر العريب القديم
أصدر الدكتور محروس بُريّك ،األستاذ املشارك بقسم اللغة العربية ،كتاب (النحو
واإلبداع :رؤية ن َِّصيّة لتأويل الشعر العريب القديم) يف طبعة جديدة مزيدة منقحة عن
ِ
النص ،من
الكتاب
دار كنوز املعرفة باألردن 2018م .يتناول
املعلقات السبع بالتأويل ّ
ُ
خالل خمسة فصول :تناول الفصل األول بيان «أسس تأليف الكالم وإنتاج النص» ،وأما
الفصل الثاين فقد انرصف إىل بيان مفهوم (املعنى النحوي الداليل) وأثره يف تأويل الشعر،
والذي يقوم عىل جانبني :األول :املعنى النحوي األ َّويل ،وله ثالثة روافد :أ -معاين الصيغ
الرصفية .ب -معاين الصيغ النحوية .ج -معاين الحروف «حروف املعاين» .والجانب
الثاين :املعنى األويل للمفردات .ثم الفصل الثالث الذي عني بـ «النص :مفهومه ومعايري
تقسيمه»؛ وقد اعتمد املؤلف يف تقسيم النص عىل معايري نحوية مثل( :التحوالت يف
أزمنة النص -تحوالت الضامئر -التقابل والتجاور بني الخرب واإلنشاء) ،وأخرى داللية مثل:
(التفريع الداليل  -التداعي الداليل) .وأما الفصل الرابع فَ ُعني بـ «التامسك النيص بني
القدمـاء واملحدثني»؛ وبدأه املؤلف ببيان إشارات املبدعني (الشعراء) إىل التامسك النيص،
ثم بيان« :صور التامسك عند القدماء» من النحاة والبالغيني والنقاد .ثم تناول« :التامسك
النيص عند املحدثني» من علامء النص الغربيني والعرب املعارصين .وأما الفصل الخامس
قسمها إىل :وسائل نحوية مثل( :اإلحالة
ففيه بيا ُن بعض «وسائل التامسك النيص» ،التي ّ
بالضامئر وأسامء اإلشارة  -أدوات التشبيه ،خاصة «الكاف»  -حروف العطف  -التوازي
الرتكيبي  -التقابل الرتكيبي  -التجاوب والتدرج واالنتقال يف أزمنة النص) .ووسائل داللية
مثل( :عالقات الرتتيب الداليل  -التوازي الداليل  -التقابل الداليل  -الصور املجازية) .ومن
الجدير بالذكر أن هذا الكتاب يُ َعد أحد الدراسات النصيّة املبكرة يف العامل العريب؛ إذ هو
يف األصل رسالة علمية نوقشت بجامعة القاهرة عام 2002م.

أخبار
الكليات

د .إبراهيم عامر :الرواية العربية واملونتاج السيناميئ -نحو نظرية لتكاملية الفنون
أصدر الدكتور إبراهيم عامر ،األستاذ املساعد يف قسم اللغة العربية ،كتاب (الرواية
العربية واملونتاج السيناميئ نحو نظرية لتكاملية الفنون) عن دار كنوز املعرفة باألردن.
يتناول الكتاب إعادة طرح ما يُعرف بتكاملية الفنون أو تداخل الفنون؛ وذلك من
خالل دراسة تأثري الخطاب السيناميئ يف الخطاب الروايئ العريب ،وقد تخريت الدراسة
«فن املونتاج» ألن يكون العنرص املؤثر يف الرواية العربية؛ حيث إ َّن التع ُّرض بالدراسة
للخصائص السينامئية والسيام فن املونتاج يف الرواية العربية ،التي أهلت أصحابها
مهم يف مجال دراساتنا
الحتالل مكانة متميزة يف السينام الروائية العربية ،يصبح مطل ًبا ً
النقدية والثقافية ،ذلك ألن التعرف عىل مثل هذه الخصائص ال يكشف فقط عن وجه
آخر لرثاء أدب هؤالء الروائيني ،بل يكشف أيضً ا عن أهم مقوماته التي جعلت منه مادة
صالحة ومؤثرة لدى إعدادها يف شكل سيناميئ.
وقد جاء الكتاب يف متهيد وأربعة فصول فاختص الفصل األول بتقنية «االزدواج» ،وكان
النموذج التطبيقي عىل هذه التقنية رواية «مريامار 1967م لنجيب محفوظ» ،أما الفصل
خاصا بتقنية «املزج» وكان النموذج التطبيقي عىل هذه التقنية رواية «حنان
الثاين فكان ً
1981م ملجيد طوبيا» ،بينام اختص الفصل الثالث بتقنية «الختفاء والظهور التدريجي»
وكانت الرواية «مالك الحزين 1983م إلبراهيم أصالن» هي النموذج التطبيقي عىل هذه
مختصا بتقنية «القطع» ،وتكون رواية «أطفال بال
التقنية ،ليأيت الفصل الرابع واألخري
ً
دموع 1989م لعالء الديب» هي النموذج التطبيقي عىل هذه التقنية.
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د .عامد عبد اللطيف :البالغة والتواصل عرب الثقافات
أصدر الدكتور عامد عبد اللطيف ،عضو هيئة التدريس يف قسم اللغة العربية ،كتاب
يدرس الكتاب األبعاد البالغية
«البالغة والتواصل عرب الثقافات» ،عن دار شهريار بالعراقُ .
أي مس ًعى جا ّد لتفعيل التواصل بني
والتواصلية للحوار مع الغرب .ينطلق الكتاب من أ َّن َّ
الثقافات البُ ّد أن يفي َد قدر ما يستطيع من علوم التواصل ،والبالغة ،والتداولية ،ويحمل
يخص األبعاد اللُّغوية والبالغية والتواصلية
عىل عاتقه القيا َم بجز ٍء من هذه امله ّمة؛ فيام ّ
تشخيص
يل هو
ُ
للحوار بني العرب والغرب .يوجد هدفانِ لهذا الكتاب؛ األول عم ٌّ
ِ
املشكالت اللّغوية والبالغية التي ُ
التواصل العريب-الغريب ،أو تُفشله ،وتحدي ُد
َ
تعوق
جذور هذه املشكالت واألسباب املؤدّية إليها ،واقرت ُاح بعض الحلول العملية للتغلّب
عليها ،أو تقليل تأثريها السلبي .الهدف الثاين نظري ،هو محاولة وضع تأسيس نظري
لبعض أوجه الشبه واالختالف بني اللّغة العربية والثقافة العربية من ناحية ،واللّغات
والثقافات الغربية -خاص ًة اللُّغة اإلنجليزية والثقافة األنجلو أمريكية -من ناحية أخرى.
َ
أهداف الكتاب،
ينقسم الكتاب إىل ،مقدّمة ،وأربعة فصول ،وخامتة .تتناول املقدّم ُة
ومنه َجه ،وتقسي َمه ،وتتض ّمن عرضً ا نقديًّا للدراسات العربية املن َجزة حول موضوعه .أ ّما
األول ،فيدرس ِ
الفصل ُ
التاريخي والسيايس الذي نشأت فيه فكرة التواصل عرب
السياق
َّ
الثقافات ،كام يتع ّرض بإيجاز لغايات هذا التواصل ،وكيفياته ،وأنواعه ،وطبيعة املشاركني
ُ
ويتناول
فيه .يف حني يُناقش الفصل الثاين بالتفصيل دور اللُّغة يف التواصل مع الغرب.
الفصل الثالثُ التواصل مع الغرب من منظور بالغي؛ ويعالج تأثري اختالف األمناط
ُ
البالغية للثقافتني العربية والغربية عىل التواصل الكتايب بينهام .أ ّما الفصل الراب ُع ،فيتناول
ِ
خطوات التواصل الشفاهي بني العرب والغرب .كام يدرس تأثري اختالف الثقافتني العربية
والغربية يف داللة العنارص غري اللّغوية؛ مثل اإلشارات ،واألصوات ،والحركات .وأخ ًريا،
النتائج العا ّم َة للبحث ،والئح ًة تشمل توصيّات مو ّجه ِة لألفراد
تأيت الخامت ُة لتتض ّم َن
َ
التواصل العريب-الغريب.
واملؤسسات العربية املشاركة يف
ُ
ّ

من ِثمار
المطابع
إصدارات جدي َدة
ٌ
َ
ألعضاء هيئة التدرِيس
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تز َخ ُر الجامعة بأساتذة أكفّاء ال يألَون ُجه ًدا
يف طر ِح نتاجهم ال ِفكري داخل وخارج
رصحها ،وذلك إميانًا منهم بأهمية دور ِهم
فضل
يف املجتمع كمصد ٍر للثقافة والعلمً ،
عن إيالئهم اهتام ًما منقط َع النظري بتجوِيد
مؤلفاتهم ِ
وحرصهم عىل أن تتوافق مع
احتياجات أفراد الجيل الحايل واحتياجات
األجيال القادمة .إليكم مجموعة ُمختارة من
مؤلفات أعضاء هيئة تدريس جامعة قطر.

د .لؤي عيل خليل :بني رصاصتني -مجموعة قصصية
أصدر الدكتور لؤي خليل ،عضو هيئة التدريس يف قسم اللغة العربية ،مجموعة قصصية
بعنوان( :بني رصاصتني) وهي املجموعة القصصية الثانية من (مد ّونة الحرب) بعد
املجموعة األوىل «دم العصافري»؛ إذ يتابع فيها ما بدأه يف تصوير فضاءات الثورة السورية
وضحاياها ،إذ خصص مجموعته األوىل للكالم عىل مصري األطفال تحت نريان الحرب،
وخصص مجموعته الثانية للكالم عىل الناس البسطاء الذين اكتووا برصاص العدوان،
ولذلك أهدى الكاتب مجموعته «إليهم ..بقايا السوريني الذين يبحثون عن فسحة
للعيش بني رصاصتني ..رصاصة أخطأتهم ورصاصة تنتظرهم» .يف هذه املجموعة يجري
د .خليل محاكمة روائية للغوغائية السياسية التي مير فيها نظام الحكم يف بالده ،بعد أن
تعذر عىل قوى العامل محاكمته بالطرق الرشعية ،وهنا يصبح القلم وسيلة لعرض قصص
الضحايا عىل طول البالد وعرضها ،من الشامل إىل الجنوب إىل الرشقُ ،يارس املؤلف
موهبته القصصية/الروائية املذهلة وهو يستعيد أحوال أهل وطنه القريب بنربة نقدية
تؤكد صدامية األدب ،وانحيازه لإلنسان ،وهو ما ُيكن استجالؤه من الصور املتعددة
للشخصيات املمتدة عاطفيًا واملتواصلة قيميًا مبا هو مشرتك مع اآلخرين بأحاسيس
االرتباط والتضامن ،فاملعاناة واحدة ،والرصاص ال يفرق بني طفل وامرأة ورجل ،والجميع
عىل إيقاع واحد ،ينشدون الخالص ،كل ذلك ضمن إيقاع فني عال ميتزج فيه الفني
باملوضوعي .بني رصاصتني قصص ستبقى مرتبطة يف أذهان جميع السوريني بزخم تجربة
فنية موضوعية مؤثرة ال تنىس.
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تحت
المجهر
ٌ
يعم ُ
ل على تطوير
بحثي بكلية العلوم الصح َّية
فريق
ٌ
َ
هندسة
الم
َ
صمامات القلب ُ
حقق باحثو جامعة قطر قفز ًة يف تطوير صاممات القلب الح َّية املهندسة التي ُيكن أن تعمل مثل صامم القلب الطبيعي وتنمو بشكل
وصنع الصامم باستخدام مزي ٍج من تقنية النانو ،والطباعة ثالثية األبعاد وتقنيات هندسة
أكرب بعد عملية الزراعة للقلب البرشي للمريضُ .
األنسجة التي تم تطويرها حديثًا ،حيث يتم أوالً تصنيع شكل ثاليث األبعاد لصامم القلب باستخدام نو ٍع خاص من املواد الحيوية القامئة
عىل األلياف النانوية التي يتم حقنها بعد ذلك بالخاليا البرشية الحية ،وتنمو داخل أنسجة تكون حاضنة لها قبل عملية االختبار وعملية
خاصة بها عىل مدار الوقت ،بينام يتم استخدام املادة
الزراعة للقلب .وتقوم الخاليا املحقونة يف الصامم بإنشاء وإيداع مصفوفة طبيعية َّ
الداعمة األولية املستخدمة يف جعل الصامم يتالىش ببطء ويتم استبداله باملصفوفة املودعة من قبل الخاليا .هذه التقنية التي تدعى
هندسة األنسجة هي واحدة من أحدث التطورات يف مجال الهندسة الطبية الحيوية ،وقد تم تطبيقها مؤخ ًرا بنجاح عىل الجلود البرشية
املطورة هندسيًا.

وقد تم نرش هذا العمل البحثي الفريد يف مجلة «التقارير
العلمية» من قبل مجلة ،Natureوهي مجلة علمية رائدة عامليًا.
وضم الفريق علام ٌء من مؤسسات متعددة يف بلدان مختلفة ،مبا
يف ذلك قطر والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة ،وقد
تم متويل العمل من قبل برنامج صندوق قطر الوطني للبحث
العلمي.
ويف ترصي ٍح لها ،قالت األستاذة الدكتورة أسامء آل ثاين ،عميد كلية
العلوم الصحية ومدير مركز البحوث الحيوية الطبية« :إ َّن هذا
رش واضح عىل أ َّن جامعة قطر تحقق تقد ًما ها ًما
تقد ٌم رائع ومؤ ٌ
يف مجال األبحاث الطبية وتستخدم أحدث التقنيات وهي ت ُن ِت ُج
ٍ
مجلتٌ عاملي ٌة رائدة».
معلومات جديدة تعتمدها ّ
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ِمن جانبه ،قال الباحث الرئييس يف املرشوع ،الدكتور أنوار حسن:
«توفر هذه الصاممات النسيجية املهندسة حيويًا والقابلة للحياة
الصناعية؛ مزايا عديدة مقارنة بالصاممات املعدنية وصاممات
الحيوانات املتوفرة حاليًا والتي غالبًا ما يتم رفضُ ها من قبل
ٍ
سنوات فقط .وستستمر
نظام الدفاع الطبيعي للجسم بعد بضع
ِ
الصاممات النسيجية الهندسية لفرت ٍة أطول ،ويتم تبَ ِّنيها من قبَل
الجسم دُو َن الرفض وال ُن ُمو مع منو املريض» .وبدوره ،قال الدكتور
يوسف مسلامين ،املدير الطبي ملستشفى حمد العام« :هذا اإلنجاز
مثر ُة تعاون جامعة قطر مع مؤسسات عاملية مرموقة وسوف تكُو ُن
نتائج طبية جل َّية ،خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار النقص الهائل
له ٌ
يف أعداد املتربعني باألعضاء ،والحا َجة الكبرية ملثل هذه األعضاء
ُهندسة بيولوج ًيا».
واألنسجة امل َ
كام استخدم الفريق سلسلة من إجراءات االختبار الجديدة
ُهندسة لضامن أعىل جودة للصاممات املتقدمة
لصاممات القلب امل َ
قبل غَرسها يف الجسمِ ال َح ّي ،وذلك باستخدام اختبارات تتض َّم ُن جهاز
نسخ نبضات القلب وآلة رسم القلب التي تنطوِي عىل إمكانات
قبل زرعها.
هائلة للتطبيق الروتيني يف اختبار األنسجة امل ُهندسة َ

بالتعاون مع العديد من المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية

ً
ٌ
أبحاثا في المجاالت الطبية الحيوية
فريق
ٌ
طور ُ
بحثي بكل َّية الهندسة يُ ِّ

كجز ٍء من مساهامتها البحثية عىل املستوى املحيل والدويل ،قامت
كلية الهندسة بجامعة قطر بتوسيع مجموعاتها البحثية يف مجال
الطب الحيوي وذلك بالتعاون مع العديد من املنظامت الوطنية
واإلقليمية والدولية؛ لتقديم نتائج متقدمة تُفيد جميع األطراف،
ٍ
إسهامات
وبج ُهود أعضاء هيئة التدريس يف الكلية الذين قدَّموا
مميزة يف هذا القطاع الحيوي من خالل الرشاكات العديدة التي
كانوا جز ًءا منها.
فقد حصل األستاذ الدكتور عباس عمرية ،العميد املساعد للبحوث
والدراسات العليا يف كلية الهندسة عىل املركز األول يف مسابقة
 ،DELL EMCضمن أحد مشاريع البحوث الطبية الحيوية للعام
رش العديد من املقاالت يف املجالت واملؤمترات العاملية
الفائت ،كام ن َ
يف هذا املجال ،وحصل كذلك عىل بعض الجوائز مبا يف ذلك جائزة
 VARIANبالتعاون مع العديد من الرشكاء ،مثل :مؤسسة حمد
الطبية ،جامعة هاروكوبيو يف أثينا ،وكلية يونيفرستي يف لندن.
كام قام الدكتور جون جون كابيبيان ،أستاذ مساعد يف قسم
الهندسة امليكانيكية والصناعية بعد ٍد من اإلنجازات ،مثل :تطوير
ملسة اصطناعية لأليدي الصناعية أو الروبوتية ،والروبوتات الخاصة
باألطفال الذين يعانون من اضطراب التوحد ،وأجهزة االستشعار
التي تعمل باللمس املنخفضة التكلفة ذات الشكل والحجم العايل
الدقة ،باإلضافة لرباءة اخرتاع لعبة الروبوتات الذكية الروبوتية
وكشف مكافحة االحتيال العشوايئ ملستشعرات بصامت األصابع،
وذلك بالتعاون مع كُلٍ من :مؤسسة حمد الطبية ،والهالل األحمر
القطري ،ومعهد بحوث املسح االجتامعي واالقتصادي يف جامعة
قطر ،جامعة سنغافورة الوطنية ،وجامعة تافتس.
كام قام الدكتور فيصل بنعيل ،األستاذ املشارك يف قسم الهندسة
الكهربائية بنرش أكرث من  30مطبوعة حتى اآلن يف البحوث
الطبية الحيوية ،وفاز بجوائز أفضل بحث وأفضل ملصق يف مؤمتر
 ،ELSO-SWACباإلضافة إىل براءة اخرتاع واحدة بالتعاون مع كُلٍ
من :مؤسسة حمد الطبية ،جامعة هاروكوبيو يف أثينا ،مستشفى
ألفريد آي .دوبونت لألطفال (الواليات املتحدة األمريكية)،
جامعة حمد بن خليفة .ويف قسم الهندسة الكهربائية ،فاز األستاذ
الدكتور سريكان كريانياز ،من خالل فريق البحث الخاص به؛ بعد ٍد
من الجوائز من خالل املؤمترات التي شارك بها ،كام نرشت املجلة
العلمية الفنلندية  Rajapinta Interfaceمقابل ًة معه حول ورقته

البحثية« :نظام املراقبة الشخصية والتحذير املسبق من عدم انتظام
رضبات القلب» .أما الدكتور أويس قيداوي ،األستاذ املشارك
يف قسم علوم وهندسة الحاسب ،فقد قام بتطوير العديد من
األجهزة النموذجية التي تم اختبارها عىل املرىض يف مؤسسة حمد
الطبية ،وتشمل هذه األجهزة رسي ًرا ذك ًيا ملراقبة مرىض السكتة
الدماغية ،ونظام إعادة تأهيل الذراع يف مشفى الرميلة .وميتلك
الدكتور قداوي أكرث من  30منشو ًرا يف مؤمترات ودوريات شهرية،
باإلضافة إىل اثنني من براءات االخرتاع بالرشاكة مع كُلٍ من:
مؤسسة حمد الطبية ،مستشفى الرميلة ،معهد قطر للتأهيل،
مركز مدى للتقنيات املساعدة ،مركز الشفلح ،مدرسة ستيب
بات ستيب لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،أكادميية العوسج،
جامعة وارويك يف اململكة املتحدة ،مستشفى جامعة جيمس
باجيت يف اململكة املتحدة ،مستشفى جامعة آغا خان يف باكستان،
جامعــة ألربتا يف كندا ،وجامعة برتوناس املاليزية .كام أضاف
األســتاذ الدكتور محي الدين بنعامر ،أســتاذ الهندســة الكهربائية
ٍ
ـاهامت عـ ّدة من خالل إجراء عد ٍد من األبحــاث يف العمليات
مسـ
الجراحيــة ،وقــد تم منحه جائزة مؤسســة حمد الطبيــة للتميز
«نجــوم التميز» لعام  ،2015وتــم تقدميه كرباءة اخرتاع
أمريكية .كام قام الدكتور فريد التوايت ،أســتاذ يف قســم الهندسة
الكهربائية بتطوير نظام لرصد الرعاية الصحية ُمعززًا بعمليات
تسجيل البيانات ،وذلك بالتعاون مع كُلٍ من :جامعة بوترا املاليزية
وجامعة السلطان قابوس ،والجامعة الكندية يف ديب.
ويف قسم الهندسة امليكانيكية والصناعية ،قام الدكتور أنوار حسن
بعد ٍد من اإلنجازات ،مثل :تطوير رقعة جديدة لعالج الجروح
السكَّري ،يساعد التصحيح املتطور يف إنقاذ
الجلدية يف مرىض ُ
السكَّري يف قطر وحول العامل من البرت،
مرىض
أطراف اآلالف من
ُ
كام يقوم أيضً ا بتطوير منصة هندسية لدراسة وفهم ورم الرسطان،
إضافة إىل ابتكار رقاقة دقيقة جديدة ستساعد يف دراسة مالمح
الطفرات الجينية املكانية ثالثية األبعاد يف األنسجة الرسطانية.
كام قام الدكتور أمين إربد ،مدير تخطيط البحوث والتطوير يف
جامعة قطر بعمل العديد من األبحاث يف مجال الهندسة الطبية
الحيوية .وقدَّم الدكتور إربد أسلوب التعلم العميق ( )DLالقائم
عىل جهاز التشفري التالفيفي ()CAE؛ لضغط وإعادة بناء العالمات
الحيوية بشكلٍ عام وإشارة تخطيط كهربية الدماغ ()EEG
بالتحديد بأقل تشوه.
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فيام ييل أبرز االتفاقيات التي أبرمتها جامعة قطر خالل العام:
 كلية الهندســة توقّع اتفاقية تعاون مشــرك مع رشكة دولفنيللطاقــة املحدودة تهدف لرعايــة فعاليات الكلية للعام األكادميي
 ،2018-2017وتأطري الرشاكة بني الطرفني وتشــمل هذه االتفاقية
عــددًا من فعاليــات الكلية امل ُدرجة عىل خطَّة العام األكادميي
مثل فعاليات :األســبوع الهنديس ،ومســابقة مشاريع تخ ُّرج طلبة
الكلية ،ومســابقة جامعة قطر للحوســبة ،وبرنامج سفراء السالمة
املرورية وغريها.
 الجامعة توقَع مذكرة تفاهم مشرتك مع تحالف رشكاتلويس برجر وإيجس رايل ،وتشمل مجاالت التعاون؛ تبادل
الخربات واملعلومات ،مبا يف ذلك النرشات والدوريات والدراسات
واإلحصاءات والبيانات ،باإلضافة إىل تنظيم املؤمترات واالجتامعات
والتدريب ،والتعاون يف مجال البحوث والدراسات.
 الجامعة توقَع اتفاقية تعاون مشرتك ملدّة ثالث سنوات مع قطرللبرتول بهدف رعاية البحوث ومراكز البحوث يف جامعة قطر،
ٍ
مجاالت متنوعة تتعل َُّق بحاجة املجتمع
وتشمل املشاريع البحثية
القطري ،مثل :الطاقة والبيئة واالستدامة والتغ َُّي االجتامعي
والهوية باإلضافة إىل الِص َّحة وتكنولوجيا املعلومات واالتصال.
 الجامعة توقَع مذكرة تفاهم مشرتك مع مركز مناظرات قطرعضو مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع ،وذلك لتعزيز
ٍ
أهداف مو ّحدة ُمتمثلة يف
التعاون املشرتك بني الجانبني؛ لتحقيق
دعم الشباب بأجود التقنيات وأفضل املهارات املتعلِّقَة ب َف ّن امل ُناظرة
وصقلها ،عرب برامج وورش تدريبية متنوعة ،ويأيت توقيع مذكرة
التفاهم تتوي ًجا للتعاون القائم بني الطرفني ،من ُذ نحو  10سنوات.
 الجامعة توقَع مذكرة تفاهم مشرتك مع برزان القابضة تهدفإىل التعاون يف مجال البحث والتطوير والتدريب واالستشارات
والتوظيف ودعم الطالب القطريني ومواليد قطر واستقطاب
الكفاءات والخربات القطرية املتميزة واستخدام املعامل واملختربات
املوجودة يف جامعة قطر للقيام باألبحاث وتطوير الربمجيات،
خصيصا لتلبية ُمتطلبات برزان
وإمكانية طرح ُمقررات مصممة
ً
القابضة يف املستقبل ،وذلك من خالل التعاون بني ُخرباء الرشكة
وأساتذة الجامعة.
 الجامعة توقَع اتفاقية تعاون مشرتك مع رشكة الكهرباء واملاءالقطرية؛ تض َّمنت إنشاء وحدة ُمعايرة جودة ُمعالجة وتحلية مياه
البحر تحت مركز املواد املتقدمة بجامعة قطر ملدّة ثالث سنوات،
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نصت االتفاقية عىل أن يقُوم املركز بع َمل البحوث عىل
كام َّ
تكنولوجيا املعالجة امل ُسبقة وامل ُعالجة الالحقة لتحلية املياه.
 الجامعة توقَع اتفاقية تعاون مشرتك مع مايكروسوفت قطرتهدف إىل تسهيل االستخدام الكُفء والف ّعال لتكنولوجيا االتصاالت
منصة تطوير مهنية تخدم احتياجات أصحاب
واملعلومات وإنشاء َّ
املصلحة يف التعليم يف جميع أقسام الجامعة ،حيثُ ستكون هذه
املنصة مبثابة نقطة مرجعية واحدة لكل املحتوى التعليمي املرتبط
بالتدريس والتكنولوجيا ،باإلضافة إىل دعم الرغبة يف االبتكار من
خالل استخدام التكنولوجيا يف مترين التعلُّم اليومي.
 الجامعة توقَع اتفاقية تعاون مشرتك مع مركز اإلمناء االجتامعي«مناء» ،وتسعى االتفاقية إىل تحقيق العديد من األهداف ،التي
من بينها تنظيم وتقديم الفعاليات وامل ُبادرات والربامج التي تهدف
إىل خدمة املجتمع داخل الجامعة أو خارجها ،وذلك من خالل نرش
ِق َيم العمل التطوعي بني الشباب وتوعيتهم وتعزيز رؤيتهم فيام
يتعل َُّق بكل جوانب التنمية ،وإيجاد فرص للشباب مل ُعايشة العمل
التطوعي والريادة االجتامعية يف الداخل والخارج ،وإتاحة املجال
لهم لل ُمشاركة يف الربامج التطوعية والحمالت املجتمعية وبرامج
الريادة االجتامعية الطالبية.
 الجامعة توقَع اتفاقية بحثية مع الرشكة القطرية األملانيةللمستلزمات الطبية؛ تهدف إىل تطوير تقنيات املحا ِقن الطبية
اآلمنة وال ُحصول عىل براءات اخرتاع يف املجاالت الحيوية لعمل
الرشكة ،وتفتح هذه االتفاقية اآلفاق لتعزيز التعاون يف مجال
البحث العلمي بني الجامعة والرشكة لالستفادة من اإلمكانيات
البحثية العلمية يف مجال تطوير املنتجات الطبية.
 الجامعة ت ُجدِّد تو ِقيع مذك َرة التفا ُهم املشرتك مع مركز قطرللامل ،حيثُ ستُغطِّي هذه املذكرة؛ التعاون يف إجراء البحوث
العلمية املشرتكة وتدريب الطالب وتبادل الخربات .ويأيت توقيع
تجديد هذه املذكرة يف إطار تعزيز املصالح املشرتكة يف قطاع
التعليم والبحوث املالية بني الطرفني.
 كلية القانون توقّع اتفاقية تعاون مشرتك مع كلية القانونبجامعة بوسطن تهدف إىل تطوير برنامج تدريبي ملكافحة متويل
اإلرهاب ،وهو عبارة عن دورة مكثفة ُمدَّتها أسبو ٌع واحد ،كام
تهدف االتفاقية إىل تعزيز قُدرات املِهنيني القانونيني واملسؤولني
الحكوميني يف قطر؛ ملكافحة التهديد العاملي لتمويل اإلرهاب.

 كلية اآلداب والعلوم توقّع اتفاقية تعاون ثالثية مع حديقةالقرآن النباتية مبؤسسة قطر للرتبية والعلوم وخدمة املجتمع
وحديقة نبات أدنربه امللكية باململكة املتحدة ،وتهدف االتفاقية
ٍ
إىل دعم الرشاكة العلمية بني ِ
مؤسسات علمية دولية مرموقة؛
ثالث
إلجراء بحوث مشرتكة بينية و ُمتعددة التخصصات يف مجال البيئة
والنباتات والتعليم واملجتمع والثقافة والتنمية املستدامة.
 كلية الهندسة توقّع اتفاقية تعاون مشرتك مع اللجنة العلياللمشاريع واإلرث ،تهدف إىل التعاون يف بحوث تطوير ِ
بعض
ال ُنظُم التكنولوجية التي تهم اللجنة األمنية الخاصة بتنظيم
مونديال  - 2022قطر ،واالستفادة 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.
 كلية الهندسة توقّع مذكّرة تفاهم بحثية يف مجال النقل والسالمةاملرورية مع املعهد الوطني السويدي ألبحاث الطرق والنقل،
وتهدف املذكّرة إىل إجراء أبحاث وبرامج مشرتكة بني الطرفني.
 الجامعة توقّع مذكرة تفاهم مشرتك مع رشكة قطر فارماللصناعات الدوائية ،هدفت املذكرة إىل تعزيز ُسبُل التعاون
املشرتك بني الطرفني وتنفيذ أنشطة تدريبية وبحثية مشرتكة.
 الجامعة توقّع مذكرة تفاهم مشرتك مع منظمة « َعلِّم ألجلقطر» تهدف إىل تبادُل الخربات ودعم وتطوير ك ُِّل ٍ
طرف لآلخر مبا
يتميّ ُز ِب ِه من معرف ٍة ومهار ٍ
ات وخربات.
 الجامعة توقّع اتفاقية تعاون مشرتك مع مركز الحامية والتأهيلاالجتامعي (أمان) ،تهدف إىل إعداد دراستني علميتني حول
«التفكك األرسي لدى بعض األُ َس نتيجة الحصار» ،وحول «ال ُعنف
ِض َّد األطفال واملُراهقني وعالقته بالرتبية الوالدية».
 كلية الهندسة توقّع اتفاقيات تعاون ورشاكة وتبادُل خربات مع ك ٍُّلِمن :مجلس البحوث العلمية والتكنولوجيا (توبيتاك) يف تركيا واملركز
املاليزي لألمن السيرباين وذلك لتطوير التعاون يف هذا املجال.

 الجامعة توقّع مذكرة تفاهـــــــــم مشــرك مع املعهد العريبللتخطيط تتعل َُّق بالتعاون املشــرك يف مجال االستشــارات
والتدريب والبحوث والدراســات والدعم املؤسيس وامللتقيات
التنموية.
 كلية اإلدارة واالقتصاد توقّع مذكرة تفاهم مشــرك مع رشكةأموال ،وتهدف املذكرة إىل تحســن وتعزيز املعرفة يف مجال
التعليــم واألبحاث العلمية والتدريــب التنفيذي وتنمية املجتمع
وتبادل الخربات املهنية.
 الجامعة توقّع مذكرة تفاهم مشــرك مع قطر ومؤسســة جاسموحمد بن جاســم الخريية للتعاون يف شــأن املساعدات املالية،
والعمــل التطوعي وخدمــة املجتمع ،وكل ما يتعلق باملبادرات
واملشــاريع والربامج املجتمعية بني الطرفني.
 الجامعة توقّع مذكرة تفاهم مشــرك مع جامعة نيو كاســل–أســراليا وتهدف إىل التعاون يف مجاالت الطاقة والبيئة وتبادل
الباحثــن والطلبة؛ لتنفيــذ األبحاث ،وتبادل املعلومات من خالل
حلقات دراســية ومنشــورات مشرتكة ،واإلرشاف املشرتك عىل طلبة
الدراسات العليا.
 الجامعــة توقّع اتفاقية تعاون مع جامعــة بريتانيا الجنوبيَّةوذلك بهدف التعاون يف شــأن األمن الســيرباين ،وتنفيذ األفكار
املشــركة وتعزيز إمكانيات التعاون يف البحث والتدريب (األويل
وامل ُســتم ّر) مبا يف ذلك التدريب عىل إدارة األزمة الســيربانية.
 كلية اآلداب والعلوم توقّع مذكرة تفاهم مشــرك مع الهاللاألحمر القطري تهدف للتعاون املشــرك يف مجال العمل
االجتامعي والبحثي ،وإعداد النرشات والدوريات والدراســات
واإلحصاءات والبيانات ،والعمل يف مجال تنظيم الدراســات
واملؤمترات واالجتامعات والتدريب.
 الجامعة توقّع مذكرة تفاهم مشــرك مع وزارة الطاقة والصناعةيخص
تهــدف إىل تالقي مؤسســتني وطنيتني ملجموعة أهداف فيام ّ
الجانب القانــوين وتطبيقاته يف مجاالت الطاقة.
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تتوج جهود فريق
 9جوائز محلية ودولية ّ
عمل البيرق
احتفل برنامج البريق بعرض إنجازاته خالل ربيع  ،2018التي
تضمنت االحتفال بانتهاء الدورة الرابعة من مسار «أنا أكتشف
علوم املواد» والتي نجحت باستقطاب  414طالب وطالبة من 19
مدرسة من داخل وخارج الدوحة يف مناطق مختلفة مثل :الخور
والشحانية والوكرة وروضة راشد ،ونجح هذا املسار بإخراج 107
مرشوع مقدم من الطالب املشاركني يف برنامج البريق .كام احتفل
البريق بانتهاء مسار « َح ّل املشكالت» الذي طُ ِّور ليتناسب مع
املراحل املبكرة من الصف الثالث والرابع االبتدايئ.
كام احتفل البريق بحصوله عىل  9جوائز لهذا الفصل ،منها 7
جوائز محلية من معرض أبحاث الطلبة للدورة العارشة ،وهم:
الجائزة الكربى يف التأ ُّهل لتمثيل دولة قطر يف معرض «انتل
آيسف  »2018الذي سيقام يف الواليات املتحدة األمريكية عن
بحث «استخدام امليثانول كعامل حفاز لتوليد الطاقة» .كام حصل
البحث نفسه عىل املركز الثاين يف فئة (الكيمياء وعلوم املواد)،
واملركز األول يف فئة (الجوائز الخاصة) املقدمة من رشكة شيل
قطر .وحصل بحثٌ آخر حول «جهاز للتغلب عىل إحدى املشكالت
التي يواجها أطفال التوحد» عىل املركز الثاين يف فئة (الهندسة
الطبية) ،وقد حصل نفس البحث عىل املركز األول يف فئة (الجوائز
الخاصة) املقدمة من جامعة تكساس إيه أند إم .أما املركز الثالث
يف فئة (الكيمياء وعلوم املواد) فقد فاز بها بحث عن «استخدام
أحد أنواع الطالء الجديدة ألول مرة “ ،”Ni-P-C3N4وحصل
البحث ذاته عىل املركز الثاين يف فئة (الجوائز الخاصة) املقدمة
من رشكة شيل قطر .أما الجائزة الثامنة التي حصل عليها البريق
هي جائزة (التأ ُّهل لتمثيل دولة قطر) يف معرض «أيتكس ،»2018
حيثُ أقيم املعرض يف ماليزيا ،وشارك فيه مشاريع علمية متنوعة
من بلدان مختلفة ،ويف هذه املشاركة أيضً ا حصل البريق عىل
جائزته التاسعة لعام  2018وهي جائزة دولية وكانت الفوز باملركز
الثاين يف معرض «آيتكس  »2018عن بحث «صناعة أحد أنواع
البالستيك القابل للتحلل باستخدام قشور فول الصويا».
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تبرم
الجامعة
ُ
شراكات محلية
ودولية بهدف
التعاون المشترك
تُتيح جامعة قطر العديد من فرص النجاح لطالبها من
أجل أن ميضوا قد ًما يف مسريتهم األكادميية والبحثية؛
كل يف مجال 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 متاشيًا 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 ترتّب 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.
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إنجازات
طالبية
مجلس أمناء جامعة قطر يك ِّرم الطالبات
الفائِزات بالمركز األ ّول في مسابقات
« َو ِّجه ِوجهتك» الدول َّية

ك ّرم مجلس أمناء جامعة قطر الطالبات الفائِزات باملركز األ ّول يف
فئتَ ّي الت َحدِّي ال ِعلمي والتَ َحدِّي الفوري ِضم َن نهائيات مسابقات
«وجه وجهتك»  2018التي أقيمت يف مدينة نوكسفيل بوالية
«تينييس» يف الواليات املتحدة األمريكية ،وتف ّوق فريق الجامعة
بذلك عىل  1400فريق من  18دولة باإلضافة إىل  48والية أمريكية.
وجرى حفل التكريم بحضور سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن
عيل آل ثاين عضو مجلس اإلدارة ،والعضو املنتدب ملجلس أمناء
جامعة قطر ،كام حرض الحفل ك ٌُل من :سعادة الدكتور حسن بن
راشد الدرهم رئيس جامعة قطر ،وعدد من نواب رئيس الجامعة،
وعمداء الكليات ورؤساء املراكز العلمية والطالبات املك ّرمات.
عبت الطالبات املك ّرمات و ُهن ك ٌُل من :الدانة اليافعي،
وقد ّ
سمرية املريخي ،سمية طارق ،سهيلة طارق ،رجاء محمد ،فاطمة
املنصوري ،ال َعنقاء عبدالعزيز الحريب؛ عن شُ كرهن العميق إلدارة
الجامعة وملجلس األمناء عىل هذا التكريم وأكد َن استمرارهن يف
البحث العلمي والعمل عىل تحقيق التميز.
ويف ترصي ٍح لها ،قالت الطالبة سمرية حمد املريخي« :نح ُن
فخورون بهذا اإلنجاز .سننشئ ناديًا لنقل معارفنا وخرباتنا إىل
الطالب اآلخرين من أجل إعدادهم للمشاركة يف املسابقات
الدولية» .وبدورها ،قالت الطالبة فاطمة املنصوري« :يؤكِّد هذا
اإلنجاز عىل أهمية االستثامر يف القوى البرشية لبناء أمة وتحقيق
النجاح» .ويف ختام الحفل ،قا َم سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن
عيل آل ثاين عضو مجلس اإلدارة ،والعضو املنتدب ملجلس أمناء
جامعة قطر؛ بتكريم الطالبات الفائزات .يُذكَر أ َّن جامعة قطر هي
أول جامعة عربية تشارك يف هذه املسابقة الدولية ،حيثُ نُظ َمت
مسابقات « َو ِّجه وِجهتك» محليًا من ِقبَل مؤسسة الفصيل بال
حدود ،وفاز فريق جامعة قطر باملركز األول عىل مستوى الدولة،
األمر الذي أ َّهل الفريق للمشاركة يف املسابقة الدولية.
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 10جوائز لطالبات كلية الصيدلة من مؤتمر
االتحاد العالَمي باألرجنتين

اختيار  3أبحاث من جامعة قطر من بين
أفضل المشاركات في مؤتمر الجمعية
األمريكية للكيمياء

فريق من كلية الصيدلة مك ّون من  4طالبات (إكرام زوخ ،سارة
فاز ٌ
الدايل ،اقرأ قريش ،سارة دياب) مبسابقات مؤمتر االتحاد العاملي
لطلبة الصيدلة الـ  64الذي انعقد يف األرجنتني ،وذلك مبشاركة
طالب من  60دولة حول العامل .وقد حصدت طالبات جامعة قطر
 10جوائز من أصل  12جائزة يف كُلٍ من :مسابقات تحدي املهارات
اإلكلينيكية ،اإلرشاد الصيدالين للمريض ،ومسابقة تصنيع الدواء
يف املستويات املتقدمة ،وقد حققن املراكز األوىل يف املؤمتر الذي
استمر ملدة عرشة أيام ،ورفعن اسم قطر عاليًا يف املحافل الدولية
والعاملية مبا يحملونه من علمٍ وثقاف ٍة وخرب ٍ
ات مرتاكمة.

شارك ستة طالب من قسم الكيمياء وعلوم األرض بعرض أبحاثهم
العلمية يف الدورة رقم  256للجمعية األمريكية للكيمياء يف
بوسطن ،ماساتشوستس .حيثُ قدَّم ك ٌُل من الطالب :آدم خطايب،
عبد الرحمن كريم ،ومحمود زقوت؛ أبحاثهم يف قسم الكيمياء
البيئية ،كام قدَّم الطالب محمد أبو سيبا وسعيد علمي أبحاثهم يف
قسم الكيمياء غري العضوية ،فيام قدَّم الطالب عبد الرحمن عادل
بحثه يف قسم الكيمياء الطبية.

ويف ترصيح لها ،قالت الدكتورة آالء العوييس العميد املساعد
لشؤون الطالب يف كلية الصيدلة واملرشفة عىل الفريق« :يُع ّد هذا
النجاح شهاد ًة عىل ق ّوة برنامجنا ،موضَّ َحة أن مهمة كلية الصيدلة
إعداد الطالب لتقديم الرعاية الصحية امل ُثىل وتحسني مخرجات
الرعاية الصحية املتقدمة ،هدفنا تخريج صيادلة املستقبل
القادرين عىل النهوض بالرعاية الصحية يف قطر إىل األفضل».
من جانبها ،قالت الطالبة سارة دياب« :كان التنظيم الطاليب
ممي ًزا ،ما حفّزنا لجلب هذا املؤمتر إىل قطر لتكون الحاضن ُة له
يف السنوات املقبلة ،وكوين رئيسة جمعية طلبة الصيدلة يف قطر
كان يل دو ٌر يف التصويت واتخاذ القرارات امله ّمة يف هذا االتحاد
واملؤمتر بال شك كان فرص ًة لتنمية مهارات القيادة واإلدارة والتي
هي من مخرجات التعليم يف برنامجنا».

وتم اختيار ثالثة أبحاث من جامعة قطر ضمن أفضل األبحاث
املشاركة ،وهم بحث الطالب محمد حسني يف قسم الكيمياء
التحليلية ،وبحث الطالب محمود زقوت يف قسم البيئة ،وكذلك
البحث املقدم من الطالب محمد أبو سيبا وسعيد علمي من بني
األفضل يف القسم غري العضوي.
كام قام مجموعة الطالب خالل دورة الجمعية األمريكية
الكيميائية الناجحة؛ بعرض ملصق بعنوان« :تحديثات حول نهج
طالب جامعة قطر لتمكني الكيميائيني الشباب والتواصل مع
املجتمع» ،وتفاعل الطالب مع مجموعة متنوعة من الحضور من
مختلف دول العامل ،ورشحوا لهم فلسفة وإنجازات جامعة قطر
خالل املشاركة يف الدورات السابقة ،حيث أظهر الجمهور الواسع
اهتام ًما كب ًريا بنموذج الجامعة ،كام أظهر عد ٌد من املجموعات
حامسا للتعاون مع
التي قُدِّمت من العراق ومرص وتركيا؛ ً
املشاركني من جامعة قطر يف املستقبل.
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التخصصات الصحية
تجمع
ُ
ُّ
يف إطار سياسة الدولة الرامية إىل تطوير الخدمات الصحية ،أعلنت جامعة قطر يف العام  2017عن تأسيس تجمع التخصصات الصحية،
لتكون مظلّة عا َّمة لكليات الصيدلة ،الطب ،العلوم الصحية .ويأيت ذلك يف إطار سعي الجامعة لتعزيز السوق املحلية بكوادر وطنية مؤهلة
ومتخصصة يف مختلف الجوانب املتعلقة بالصحة والسالمة وصناعة األدوية .بدأ األمر يف العام  ،2006عندما تأسس برنامج الصيدلة ضمن
كلية اآلداب والعلوم ،ث ُ َّم مل يلبث أن ص َد َر القرار بتحويل الربنامج إىل كلي ٍة مستقلة يف العام  ،2008وتخ َّر َجت أول دفعة من طالبات الكلية
يف العام  .2011ويف  30نوفمرب من العام  ،2014اعتمد مجلس أمناء جامعة قطر الخطة التنفيذية واالسرتاتيجية لتأسيس كلية الطب ،وذلك
يف ٍ
والتغيات
وقت بدا فيه من امل ُ ِه ّم إعداد جيلٍ جديد من األطباء القطريني ،ذوي املهارة ،ويف ذات الوقت ،عىل صلة وثيقة مبجتمعهم
ُّ
ٍ
ٍ
االجتامعية واالقتصادية ،وما يرتَتَّب عىل ذلك من ُمتطلبات صحية .ويف نوفمرب من العام  2015وبحضو ِر عدد من أصحاب السعادة الوزراء،
افتتح سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن عيل آل ثاين ،نائب رئيس مجلس أمناء جامعة قطر ،نياب ًة عن سمو نائب األمري الشيخ عبدالله
بن حمد آل ثاين؛ مراسم ِ
تدشني املبنى الجديد لكلية الطب بجامعة قطر .وتأسست كلية العلوم الصحية يف عام  2016كنتيجة طبيعية
لقصة نجاح قسم العلوم الصحية وبرنامج الحيوية الطبية بجامعة قطر .وعىل مدى تاريخ امتد ََ
ألكث من ثالثني عا ًما؛ ت ُقدِّم الكلية أربعة
َّ
برامج بكالوريوس يف مجاالت :العلوم الحيوية الطبية ،والتغذية البرشية ،والصحة العامة ،وأخ ًريا قسم العالج الطبيعي ،باإلضافة إىل برامج
املاجستري والدكتوراه.
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التصنيف الدولي

االعتماد األكاديمي

التوسع في المباني

خالل السنوات املاضية ،اهت َمت الجامعة بشكلٍ واضح ،مبا يُعرف
حرصت عىل تحقيق االعتامد
بالتصنيف العاملي للجامعات ،وكذلك َ
األكادميي للعديد من كُلياتها وبرامجها ،وذلك من أجل ضامن
جودة التعليم املقدَّم .فالتصنيف الجامعي واالعتامد األكادميي،
ٍ
وسائل متَكِّن الجامعة
ٌ
وغايات ب َح ِّد ذاتهام ،لكنهام
ليستا أهدافًا
من ُمراقبة األداء والجودة ومساءلَة االسرتاتيجيات والخُطط
املطبَّقَة؛ لتحقيق أهداف الجامعة األساسية .وفيام يتعل َُّق
بالتصنيف دول ًيا ،حققت جامعة قطر املرتبة  332عامليا ِضم َن
تصنيف  QSللجامعات للعام  ،2019متقدم ًة  17مرتبة عن العام
السابق ،وعرب ًيا احتلّت الجامعة املرتبة السابعة طبقًا لتصنيف
 .QSأ َّما فيام يتعل َُّق بتصنيف الجامعات يف دول االقتصادات
الناشئة (بريكس) ،فقد حققت جامعة قطر املرتبة  35طبقًا
لتصنيف التاميز للتعليم العايل  THEوبذلك تتق َّد ُم الجامعة
ٍ
خطوات واسعة عن نتيجة العام السابق .وعىل مستوى األقسام
األكادميية ،استطاع قسم الهندسة الكهربائية أن ي َق َع يف الفئة
من  200 -176عىل مستوى جامعات العامل وذلك طبقًا لتصنيف
 ،THEوهذا إنجا ٌز آخر يُ ُ
ضاف إىل إنجازات الجامعة.

أما فيام ما يتعل َُّق باالعتامد األكادميي ،وهو العنرص الثاين لقياس
الجودة األكادميية ،فقد ت َ ّم اعتامد عدد من كليات وبرامج الجامعة
من ِق َبل مؤسسات دولية لالعتامد األكادميي ،فعىل سبيل املثال:
ت َ َّم اعتامد ُمختلف برامج البكالوريوس يف كلية الهندسة من هيئة
 ABETوهو مجلس االعتامد للهندسة والتكنولوجيا ،ومؤخ ًرا ت َ َّم
اعتامد برنامج العامرة من هيئة  NAABوهو املجلس الوطني
لالعتامد املعامري بالواليات املتحدة .أ ّما كلية الصيدلة ،فقد ت َ َّم
اعتامد برنامج البكالوريوس فيها وبرنامج دكتور صيديل من ِق َبل
املجلس الكندي العتامد برامج الصيدلة ،فيام ت َ َّم اعتامد برامج
كلية القانون من مجلس االعتامد الربيطاين .BADوبالنسبة لكلية
اإلدارة واالقتصاد ،فقد ت َ َّم اعتامد برامجها من ِق َبل جمعية تطوير
واعتامد كليات اإلدارة واألعامل األمريكية  .AACSBفيام ت َ َّم
اعتامد كلية الرتبية من هيئة نكاتا  ،NCATEوكذلك ت َ َّم اعتامد
برامجها املختلفة بشكلٍ فردي من هيئات ومؤسسات دولية
متنوعة .ويف كلية اآلداب والعلوم ،تتنوع برامج البكالوريوس
املعتمدة ،ف ِمن بكالوريوس اإلعالم ،والعلوم البيئية ،إىل اإلحصاء،
والكيمياء ،إضافة إىل ماجستري العلوم البيئية ،وقد ت َ َّم اعتامد
برنامج اللغة اإلنجليزية بوحدة الربنامج التأسييس من ِق َبل مؤسسة
 CEAاألمريكية العتامد برامج اللغة اإلنجليزية.

تقوم جامعة قطر وفقًا ل ُخطَّة التطوير الشاملة Master plan
بتطوير البنية التحتية وإنشاء مباين جديدة للطلبة والكليات
واملراكز البحثية والخدمات اإلدارية ومواقف السيارات .وخالل
هذا العام من املتوقع ،بإذن الله ،تدشني مبنى كلية الصيدلة،
الذي تبلُغ مساحته حوايل  22ألف مرت مربع ويتكون من قبو
أريض وطابقني .وكذلك سي ِت ُّم افتتاح مرشوع مبنى الرياضات
والفعاليات بشكلٍ ُجزيئ ،الذي ميتَ ُّد عىل مساحة  26,600مرت
مربع ،باإلضافة إىل استالم مبنى مركز أبحاث ديناميكية الرياح،
وامل ُخترب الحيو ِّي الطبي من املستوى الثالث للسالمة .وفيام يتعل َُّق
مبواقف السيارات ،يتم حال ًيا تطوير موقف السيارات الحايل بجوار
مبنى األنشطة الطالبية بنني وزيادة مساحته ليستوعب عدد
بدل من السابق ( 168سيارة فقط) .وهناك عد ٌد من
 504سيارة ً
املباين التي سيبدأُ العمل فيها هذا العام الجامعي (،)2019-2018
وتشمل مرشوع مبنى املكاتب اإلدارية ،وإنشاء شبكة توزيع املياه.
وبالنسبة للخطط املستقبلية ،فهناك العديد من املباين الجديدة،
التي من املنتظر أن يبدأ العمل بها خالل السنوات القادمة ،من
بينها :مبنى كلية الطب والعلوم الصحية ،ومبنى كلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية ،ومبنى مركز اختبارات الطالب ،ومبنى
املخازن الكيميائية.
األيزو كمعيار للجودة
تسعى مختلف القطاعات اإلدارية يف جامعة قطر إىل تأكيد جودة
خدماتها وموافقتها للمعايري الدولية ،ويف هذا اإلطار تُ َع ُّد شهادة
األيزو العاملية وسيل ًة ذات مصداقية للتأكُّد من سالمة اإلجراءات
املتب َعة .ومن بني اإلدارات التي حصلَت عىل األيزو ،إدارة
املشرتيات وتعكس هذه الشهادة جودة الخدمات التي تقدمها
الجامعة؛ تلبي ًة ملتطلبات ُعمالئها ولضامن توافقها مع اإلجراءات
واألنظمة والقوانني املعتمدة يف نظام الجودة لتحقيق أقىص قَد ٍر
ُممكنٍ من الكفاءة والفاعلية .الجدير بالذكر أ َّن هذا النجاح هو
ليس األول من نوعه يف جامعة قطر ،حيث أ َّن الجامعة حصلت
عىل شهادة األيزو لنظام إدارة السالمة والبيئة والصحة يف عام
 ،2015كام وقد حصلت إدارة تكنولوجيا املعلومات عىل شهادة
األيزو لنظام إدارة أمن املعلومات للمرة األوىل يف عام  ،2013وتَ َّم
حص َل مكتب الخدمات العامة عىل
تجديدُها يف العام  .2017كام َ
شهادة األيزو العاملية يف نظام إدارة الجودة يف العام .2013
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يف مرحلة «التح ُّول» .وتض ّمنت الخطة االسرتاتيجية الجديدة  6غايات أساسية ،تندرِج تحتها  7اسرتاتيجيات رئيسية ،وهي :اسرتاتيجية
التعلم والتعليم ،اسرتاتيجية التجربة الطالبية ،اسرتاتيجية البحث العلمي واالرتقاء باملعرفة ،اسرتاتيجية التميُّز املؤسيس ،اسرتاتيجية املشاركة
نتج
املجتمعية ،اسرتاتيجية التح ُّول الرقمي ،اسرتاتيجية الريادة واالبتكار .وتندرِج تحت هذه االسرتاتيجيات 34 ،هدفًا اسرتاتيجيًا أساسيًاَ ،
عنها حتى اآلن  122مبادرة اسرتاتيجية.
أكاديميون قطريون
مستقبل ،وخاصةً ،بعد
ً
تسعى جامعة قطر إىل إعداد وبناء َص ٍف ثاين من القيادات ،وأيضً ا من األكادمييني القطريني ،يقومون مبتابعة املسرية
أن تح ّولت الجامعة إىل مؤسسة راسخة األركان ،ثابتة الجذور .ويف هذا اإلطار قامت جامعة قطر خالل السنوات األربع األخرية ،بتعيني أكرث
من  130عضو هيئة تدريس قطري جديد .وحاليًا لدينا أكرث من  100شاب قطري ،من الجنسني ،ت َّم اختيارهم بعناية ،وابتعاثهم إىل أفضل
الجامعات العاملية ،ليعودوا الحقًا إىل جامعتهم ،مح ّملني بتجارب وخربات علمية جديدة ومتنوعة.
البحث العلمي
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جامعة قطر اليوم

ُ
الخطة االستراتيجية

من ُذ انطالقتها عام  ،1973كانت جامعة قطر هي مؤسسة
تعليم
التعليم العايل الرئيسية يف دولة قطر ،وهي ت ُقدِّم اليوم ً
نوع ًيا يُواكب املعايري العاملية ألكرث من  20000طال ًبا وطالبة،
وملفًا بحثيًا يُعترب األرسع من ًوا يف املنطقة .وخالل هذه الرحلة
الطويلة والرائعة ،كانت جامعة قطر مبثابة امل ُح ِّرك والقلب النابض
للمجتمع ومرك ًزا للتنوير ،وساهمت مبَ ِّد املجتمع بالخريجني األكفاء
وال ُعلامء واملستشارين والباحثني من كافَّة التخصصاتِ .
وخالل
هذه السنوات كانت الجامعة تتفا َعل مع مجتمعها وت ُس ِه ُم يف
تطوير املجتمع مبا متلِ ُك من خرب ٍ
ات أكادميية وبحثية .كام أ َّن
فتتوس ُع يف
املجتمع؛
احتياجات
الجامعة تتطو ُر باستمرار بنا ًء عىل
َّ
كُلياتها وأقسامها العلمية وبرامجها األكادميية ،لتلبي االحتياجات
الرضورية لتحقيق رؤية قطر الوطنية  .2030كام أ َّن للجامعة دو ًرا
أي حدث أو تحدِّي
أش َم ُل من ذلك ،حيثُ يجِب أن تكُو َن يف ِ
قلب ِّ
مي ُِّس الوطن أو املجتمع ،تسا ِه ُم مبا متلك من خربات يف رسمِ
الخُطط واالسرتاتيجيات التي ت ُع ِّزز االستقرار يف مختلف النواحي
االجتامعية واالقتصادية واألكادميية وتدعم التنمية البرشية.
تضم الجامعة تسع كليات هي :اآلداب والعلوم ،اإلدارة واالقتصاد،
الرتبية ،الهندسة ،القانون ،الصيدلة ،والرشيعة والدراسات
اإلسالمية ،العلوم الصحية ،وأخ ًريا الطب ،وتقِّدم أوس َع نطاقٍ من
الربامج األكادميية يف الدولة ،التي يتم تصمي ُمها واختيارها عىل
النحو الذي يَ ِفي ويُل ِّبي املتطلبات واالحتياجات املتزايدة للمجتمع
القطري .وتلتزم جامعة قطر بتقديم تعليمٍ عايل الجودة يف نحو
 84برنام ًجا عىل مستوى البكالوريوس والدراسات العليا ،من بينها
 41برنامج دراسات عليا ،منها  8برامج دكتوراه و 4برامج دبلوم،
و 27برنامج ماجستري ،باإلضافة إىل شهاد ٍة مهنية يف الصيدلة تحت
مسمى «دكتور صيديل».

خالل الفرتة املاضية ،انتقلت جامعة قطر من مرحلة التطوير
مبني عىل رؤية واضحة ،تعكس
إىل مرحلة التح ُّول وهو تح ُّو ٌل ٌ
توج ُّهات القيادة الرشيدة لدولة قطر وملجلس أ ُمناء الجامعة.
حيث ت َم اإلعالن عن الرؤية الجديدة للجامعة وهي (أن ت ُع َرف
جامعة قطر إقليم ًيا بتم ُّيزها النوعي يف التعليم والبحث ،وبكونها
الخيار املفضَّ ل لطلبة العلم والباحثني ومحف ًزا للتنمية االقتصادية
واالجتامعية املستدامة لدولة قطر) .ويُعزز هذا التح ُّول ما ميكن
تعريفه بنموذج جامعة قطر  QU Modelالذي يع َم ُل عىل:
تقديم جامعة قطر عىل أنها جامعة وطنية ،متميَّزة عن بقية
مؤسسات التعليم ولها دورها الرائد يف جودة التعليم ،وتعزيز دور
جامعة قطر رشيكًا مجتمع ًيا وم َح ِّف ًزا اسرتاتيج ًيا يف التنمية الوطنية،
مع توفري ٍ
فرص أكرب للطُالب لاللتحاق بجامعة قطر.
كام تسعى جامعة قطر ،ضمن هذا النموذج الطموح ،إىل تقديم
برامج أكادميية ومشاريع بحثية تعتمد املعايري الدولية والعاملية،
وتُراعي عنارص الثقافة والهوية العربية واإلسالمية ،وإعداد
جيل من القيادات الوطنية املتميزة والواعية يف التعليم العايل.
حيث تسعى الجامعة ،من ُذ تأسيسها من قبل الرعيل األول،
إىل املساهمة يف تحقيق النهضة الشاملة لدولة قطر ،يف ظل
القيادة الرشيدة التي أدركت منذ اليوم االول لتأسيس الجامعة؛
أهمية العلم وال ُعلامء ،لبناء أسس النهضة ،وحرصت عىل إعداد
الكوادر القطرية ،املتسلحة بنور العلم ،وامل ُعت ّزة بهويتها اإلسالمية
والعربية ،واملتفاعلة بشكلٍ إيجايب مع التطورات املحيطة بها يف
العامل ،فبالعقول املستنرية والرشيدة تُبنى األوطان.
خالل العام املايض ،ت َّم إطالق الخطة االسرتاتيجية الجديدة لجامعة
قطر ،التي ستشمل الفرتة من  ،2022 – 2018حيثُ جاءت
استكاملً لِام حققته الجامعة من إنجازات وتطورات ،وللبدء عمل ًيا

ُعنــر البحــث العلمــي وق َّوتُــه يف الجامعة يُشـك ُِّل جز ًءا محوريًا من عملية التقييم من حيث تأثريه عىل درجة االقتباســات ودرجة تقييم
النظـراء ،وكانــت جامعــة قطر قد قامت قبل بضعة ســنوات بالتح ُّول إىل مؤسسـ ٍة أكادميية وبحثيــة يف نفس الوقت ،وهذا يختلف عن
التصـ ُّور الســابق بــأ َّن الجامعــة مــكا ٌن للتعليم األكادميي فقط .إ َّن النمو يف املجال البحثي عمليـ ٌة طويلة املدى وتتطل َُّب الوقت ،وقد بدأت
جامعــة قطــر يف تحديــد أهــداف الجامعة البحثية ،التي تتأل َُّف من  3عنارص رئيســية ،وهي :بنــاء القُدرات البحثية ،والحرص عىل جودة يف
املشــاريع البحثية ،وأن تكون قادر ًة عىل املنافســة والتأثري يف حركة البحث العلمي عامل ًيا ،واملســاهمة يف بناء اقتصاد املعرفة .ويف جامعة
قطــرُ َ ،يـ ُّر البحــث العلمي بفرت ِة ازدها ٍر واضحــة ،حيثُ بلَ َغ إجاميل التمويل الذي حصلت عليه الجامعــة من برنامج األولويات الوطنية
للبحــث العلمــي  207.3مليــون دوالر أمريــي ،و ِمنح ًة بقيمة  4.5مليون دوالر يف فئة املقرتحات االســتثنائية .ويف العام األكادميي -2017
 2018حصلَــت الجامعــة عــى  80مرشو ًعــا بحثيًا ممولً من صندوق قطر الوطني للبحــث العلمي  ،QNRFولدينا رشاكات بحثية مع 332
مؤسســة محلية وعاملية .وقد نجحت الجامعة كذلك يف زيادة أعداد األبحاث املح َّك َمة بنســبة  %422وذلك فيام بني عامي ،2017-2010
كــا متَ َّكـ َن الباحثــون يف الجامعــة مــن نرش أكرث من  1400ورقة بحثية يف عام  ،2017ولدى الجامعة حال ًيا  13براءة اخرتاع تَ َّم تســجيلها
خــال الفرتة من .2018 – 2013
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وتتيح الفرصة ألعضاء هيئة التدريس لنرش أحدث إنتاجهم
العلمي مبا يتطابق مع أرقى املعايري العلمية .كام تسهم الدار يف
إظهار ودعم الثقافة البحثية الناشطة بجامعة قطر وحفظ ملكية
الجامعة الفكرية وحقوقها وبراءات اخرتاعاتها وتساعد يف تحقيق
متيُّز الجامعة األكادميي وتعزز رشاكاتها وت ُع ّرف مبنتجاتها العلميّة.
وال شَ َّك أ َّن هذا سيسهم يف رفع مرتبة جامعة قطر يف التصنيفات
رسا بني املجتمع
الدولية املعروفة للجامعات .كام ستكون الدار ج ً
األكادميي وبني املجتمع املحيل.
ما هي مجاالت االهتامم العلمي واألديب التي ستقوم الدار
بتغطيتها؟
تعمل الدار عىل تعزيز ونرش الكتب والبحوث املحكّمة يف
ً
العديد من الحقول االجتامعية واالقتصادية واإلنسانية ،إضافة إىل
تخصصات التكنولوجيا والهندسة والطب وغريها .وتسعى الدار إىل
تعزيز اإلنتاج األكادميي القطري والعريب األصيل باللغتني العربية
تتول نرش مؤلفات أعضاء هيئة التدريس
واالنجليزية ،كام أنَّها ّ
فضل عن أُطروحات الطالب
والباحثني من جامعة قطر وخارجهاً ،
ووقائع املؤمترات وترجمة الكتب واملقاالت األجنبية الها ّمة .إضافة
لذلك ستكون الدار منصة لنرش املجالت العلمية املحكمة الصادرة
خصوصا ،وستفتح اآلفاق للمجالت الصادرة يف
عن جامعة قطر
ً
العامل العريب لالنضامم إىل منصتها العلمية .مع التأكيد عىل أن
تعكس منشورات الدار توجه الجامعة لتشجيع البحوث املتعددة
والبينية التخصصات أو ما يعرف يف تراثنا العريب واإلسالمي بتضافر
العلوم.
ما هي اإلنجازات التي حققتها الدار منذ تاريخ إنشائها حتى اليوم؟
وضعت الدار السياسات الخاصة بنرش الكتب واملجالت العلمية
املحكّمة والكتب التي من شأنها تعزيز الجودة واالمتثال باملعايري
العاملية .وتلقى قسم املقتنيات حتى اآلن خمسة وثالثني مرشوعا
من داخل جامعة قطر وخارجها يف علوم شتى منها :العامرة،
والتاريخ ،والسياسة الدولية ،وحصار قطر ،والرشيعة والدراسات
اإلسالمية ،واألدب العريب ،واألدب القطري ،واإلعالم العريب ،والبيئة،
وإدارة األعامل ،واملشاريع والهندسة ،والفلك ،واألمن السيرباين،
واألمن والسالمة البحرية .وكذلك وضعت الدار السياسات
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والتوجيهات العامة املتعلقة بقسم اإلنتاج ،فضال عن دليل
األسلوب للمحررين واملؤلفني .باإلضافة إىل ذلك ،أصبحت الدار
عضوا يف «رابطة النارشين ومهنيي النرش» (The Association
 )of Learned & Professional Society Publishersونعمل
للحصول عىل العضوية يف «رابطة دور النرش الجامعية»
( .)Association of University Pressesهذا وقد تم مؤخرا
تعيني أربعة أكفاء لشغل مناصب مختلفة ،وهم مدير املشاريع
البحثية األستاذ الدكتور عبدالله الخطيب ،رئيس قسم املقتنيات
الدكتور عكاشة الدايل ،رئيس قسم اإلنتاج الدكتورة موريال الحاج،
ومحرر مقتنيات أول (علوم اجتامعية) األستاذة سابني سعد
العوض.
ما هي األنشطة والفعاليات التي ستنظمها إثرا ًء للحياة الثقافية
يف الدولة؟
تقوم الدار حاليًا بتصميم برنامج لتدريب طالب الجامعات عىل
مناهج البحث العلمي ونرش املقاالت العلمية املحكّمة .ويسهم
هذا الربنامج يف بناء قدرات وطنية يف مجال البحث العلمي والنرش
األكادميي ونرش ثقافة املشاركة الفكرية واإلبداع والتطور باإلضافة
إىل العمل يف دور النرش .كام تعمل الدار عىل إطالق سلسلة
املتحدثني املتميزين ونسعى من خالل هذه السلسلة إىل استضافة
فضل عن املؤلفني
كبار املؤلفني واملفكرين يف دولة قطر والخارجً ،
الذين نرشوا أعاملهم يف الدار .كام تهدف هذه السلسلة إىل
تشجيع البحث العلمي واستنباط وسائل لتناول األفكار الجديدة
يف موضوعات تدعم النمو االجتامعي واالقتصادي والثقايف ،مثل:
العلوم االجتامعية واالقتصادية والتكنولوجيا والطب والفنون
وغريها ،باإلضافة إىل دعم التبادل املعريف بني خرباء دولة قطر
وغريهم من الخرباء يف شتى أنحاء العامل.
ما هي طبيعة مشاركتكم يف معرض الدوحة الدويل للكتاب؟
معرض الدوحة الدويل للكتاب هو من أهم معارض الكتب الدولية
يف املنطقة ،وسوف تشارك الدار ضمن جناح الجامعة حيث سيقوم
فريق عمل الدار بتعريف زائري املعرض عن الدار وسياساتها
وأنشطتها .وباإلضافة إىل ذلك ،سيشارك فريق العمل باملحارضات
وورش العمل التي ستعقد ضمن فعاليات املعرض.

وأُعلن عن بدء الدراسة يف كلية الرتبية ،يف العام الجامعي -1973
 ،1974حيث خَصصت وزارة الرتبية والتعليم ،وكان عىل رأسها يف
ذلك الوقت الشيخ قاسم بن حمد آل ثاين؛ مدرستني بالقرب من
بعضهام ،لتكون األوىل مق ًرا لكلية املعلمني للطالب ،فيام الثانية
مق ًرا لكلية املعلامت .وبدأت كلية الرتبية بتخصصات علمية
متنوعة ،كالكيمياء والفيزياء والرياضيات والبيولوجي والجيولوجيا،
وكانت متنح شهادة البكالوريوس يف العلوم والرتبية ،وكانت هذه
الربامج نوا ًة لكلية العلوم فيام بعد.

إنجازات
جامعية
بين الماضي
جامعة قطر َ
والمستقبل
بتخريج دفعة  2018تكون الجامعة قد
قامت بتخريج  41دفعة ،من طالبها
وطالباتها ،منذ أن تأسست في أواخر
السبعينيات؛ لتكون منارة للعلم والنور
في قطر المستقبل ،وبتخريج هذه الدفعة
يتجاوز عدد خريجي جامعة قطر  43ألف
خريج وخريجة ،من بينهم ما يُقارب  30ألف
قطري .وكان قرار تأسيس جامعة قطر
قد ص َدر في الثامن من يونيو سنة ،1977
حيث ص َدر القانون رقم  2لسنة 1977
بإنشاء جامعة قطر .وظهر سنة  1974ما
يُعرف بالكتاب األخضر لجامعة الخليج،
المتصور للجامعة في ذلك
وهو االسم
َّ
وتضمن الكتاب دراسة متكاملة
الوقت،
َّ
لصيغة التعليم العالي لدولة قطر،
ومفاهيمهُ ،
وخططه ومراحله.

وبدأت الرتبية أيضً ا تخصصات أدبية كالجغرافيا والتاريخ واللغة
اإلنجليزية واللغة العربية وعلم االجتامع والخدمة االجتامعية،
وكانت متنح شهادة البكالوريوس يف اآلداب والرتبية ،وأصبحت
فيام بعد األساس الذي قامت عليه كلية اإلنسانيات ،باإلضافة
إىل تخصص الدراسات اإلسالمية والتي كانت نوا ًة لكلية الرشيعة
والدراسات اإلسالمية.
وبعد صدور إعالن قانون تأسيس الجامعة ،وتحديدًا يف ديسمرب
 ،1977صدر ما يُعرف بالكتاب ال ُب ِّني ،وهو عبارة عن دراسة
تاريخية تتضمن ُخطَّة الجامعة حتى نهاية التسعينيات .وبالنسبة
للمباين الجامعية الدامئة ،فقد بدأ التفكري فيها من ُذ البداية
مع اللجنة التأسيسية ،ووصلت دراساتها وتصميامتها للمرحلة
الحاسمة يف عام  1977وبدأ العمل فيها منذ ذلك الوقت حتى
تم افتتاحها سنة  .1985وض ّمت املباين الجامعية الجديدة لحظة
إنشائها أكرث من  100ألف قطعة أثاث وتجهيزات مختربية ومهنية
وكتابية ،وكان لك َُّل قطعة وض ٌع محدد ومكان محدّد يف هذا املبنى
الذي ميتَ ُّد فوق حوايل املئة ألف مرت مربع.
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د .طالل العمادي

«تسعى دار نشر
جامعة قطر
إلى تعزيز اإلنتاج
األكاديمي القطري
والعربي»

الخريج عبيدة قحطان جاسم« :لقد كانت أرسيت الداعم األكرب يل ،وذلك بتوفري كافّة
أحتاج إليه أثناء دراستي ،ابتدا ًء من الوصول ملكان الدراسة ،وانتها ًء بالنصائح
ما
ُ
التي كانت مفيدة جدا يف اختيار ما يجب فعله يف بعض املواد الدراسية ،ومل يقترص
الدعم فقط يف الناحية الدراسية وإمنا كانوا يحثُّوين عىل املشاركة يف األعامل التطوعية
والخريية ،وهذا اليشء يف نظري يرفع املعنويات لدى الطالب الجامعي .إ ّن تخصص
الهندسة الذي أتخ َّر ُج منه اليوم؛ يُعنى بك ُِّل يش ٍء تقدِّمه للناس فيه منفعة وتيسري
لحياتهم ،ومن هذا املنطلق تحيَّ َز فكري عىل التخصص يف الهندسة ،وبشكلٍ خاص
الهندسة املدنية ،فأنا أُ ِح ُّب العمل يف هذا املجال الرثي ،فكل ما حولنا من جسو ٍر
جامل يف تصاميمها وتُخفي وراءها الحسابات
وأبرا ٍج وعامرات وشوارع؛ تتوهج ً
امل ُع َّقدَة والخربات الهندسية العالية».

حدِّ ثنا عن رؤية وأهداف دار نرش جامعة قطر؟
رشا جامعيًا أكادمييا
تسعى دار نرش جامعة قطر إىل أن تكون نا ً
ممي ًزا محل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا ،من خالل االلتزام مبعايري البحث
العلمي ال ُعليا ،والنرش املم ّيز للمعرفة ،إلحداث تأثريٍ عاملي .ولدى
الدار خمسة أهداف رئيسية ،هي :توفري املنشورات البحثية
املبتكرة عالية الجودة (املطبوعة واإللكرتونية) وإتاحتها للمجتمع
البحثي وال ُق ّراء عىل أوسع نطاق ممكن ،تعزيز ثقافة البحث يف
املجتمع عرب تشجيع الباحثني والطلبة عىل نرش البحوث املبتكرة
املتعددة التخصصات وذات التأثري الواسع ،وتعزيز الحوار الب ّناء
يف القضايا الهامة واملعارصة التي يتطلّع إليها املجتمع القطري
واملنطقة والعامل .كام تهدف الدار إىل الحفاظ عىل املعايري ال ُعليا
للنرش األكادميي من خالل تطوير الخطط التحريرية ،والتدقيق
فضل عن التعاون مع الرابطات
اللغوي والتصميم العايل الجودةً ،
واملنظامت العلمية واملكتبات الستكشاف التقنيات الحديثة التي
تسهم يف تطوير وتعزيز البحث العلمي وطرائقه.

طالب التحق
الخريج نادر الطالب« :تعني جامعة قطر يل الكثري ،فهي بيت ثاين لك ُِّل ٍ
بها ،إذ جمعتنا مع بقية أقراننا من الطلبة تحت ٍ
سقف واحد؛ لطلب ومعرفة العلوم.
وإن أتق َّد ُم بالشُ كر الجزيل لكافَّة طاقم التدريس يف جامعة قطر الذين تعلمت منهم
ِّ
الكثري ،والذين كانوا دامئًا شغوفني ومتحمسني لزيادة معارفنا وإيصال العلوم املفيدة
لنا.
داعم قويًا وم َح ِّف ًزا يل من ُذ بداية قبويل يف جامعة قطر ،فهم كانوا
كام أ َّن أرسيت كانت ً
امس يف نفيس ،ومل يقرصوا م ِعي يف أي
ميثلون يل ُمح ِّركًا إيجاب ًيا ،وكانوا دامئًا ي ِبثُّو َن ال َح َ
يش ٍء من النصائح واإلرشادات املفيدة والقيمة».
قالت الخريجة وئام محمد األمني الراوي« :جامعة قطر كانت نافذة فتحت أمامي
أول ،فتعلّمت منها تح ُّمل املسؤولية واالعتامد عىل النفس،
ألتعرف منها عىل نفيس ً
كام أنها صقلت بداخيل الشخصية القيادية عن طريق الورش التدريبية واملهام
القيادية ،فأصبحت خالل فرتة دراستي رئيسة لنادي الكيمياء ،وكنت حينها حلقة
الوصل بني الطالبات وقسم الكيمياء ،كام إنني انضممت لربنامج القيادة الطالبية
واجتزت األربع مستويات بحمد الله ،وتع ّرفت عىل العمل التطوعي ألول مرة يف
جامعة قطر واستشعرت جامل العطاء بال مقابل .لقد كانت أرسيت هي املحفِّز وامللهم
األول يف حيايت لالستمرار يف الدراسة الجامعية ،وكنت أضع ثقتهم يف قدرايت؛ م َح ّط
نظري ساعية لتحقيق ما يسعدهم ويجعلني جديرة بثقتهم وفخرهم».
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تأسست دار نرش جامعة قطر يف مارس  ،2018وهي مؤسسة
غري ربحية .وقد بدأ العمل الفعيل بالدار يف شهر سبتمرب .2018
منصة رئيسية لجودة النرش العلمي
وتهدف الدار إىل أن تُصبح َّ
والتميز البحثي محل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا ،وإىل دعم وتطوير البحث
والتعليم يف جامعة قطر عرب إصدار منشورات رقمية ومطبوعة
تنرش كتبًا وبُحوث ًا ُمحكّمة تلتزم مبعايري النرش الدولية .وفيام ييل
لقا ٌء خاص مع الدكتور طالل عبدالله العامدي ،مدير دار نرش
جامعة قطر ورئيس هيئة التحرير بها ،الذي أطلعنا عىل رؤية
وأهداف وإنجازات الدار ومساهمتها يف إثراء املعرفة والحياة
الثقافية يف دولة قطر واملنطقة.

رش خاصة بها؟
ما أهمية أن يكون لجامعة قطر دا ُر ن ٍ
تهــدف دار نــر جامعة قطر إىل َسـ ِّد الفجوات الحالية يف
ُســوق النرش العريب من حيث الفهرســة وااللتزام باملعايري
الدوليــة والتأثــر العلمي العايل ،من خــال الرتكيز عىل الكتب
واألبحــاث املبتكــرة والعالية الجودة ،الداعمــة للنمو االقتصادي
واالجتامعي والصحي الســليم واملســتدام بدولــة قطر وخارجها.
ســتق ِّدم الــدار للطالب وأعضاء هيئة التدريــس بجامعة قطر
مــوادًا عاليــة الجودة للتدريس والتعلّم .كام ستســهم الدار يف
تحســن نوعيــة األبحاث والتعليم والربامــج األكادميية من خالل
تشــجيع التأليــف والنرش العلمي.
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ٌ
مبارك

ُوصف بعد إكامل الدراسة الجامعية رغم
الخريج أحمد عيل اليافعي« :إ َّن فرحتيال ت َ
بطل تحدى كُل تلك املصا ِعبمحققًا
كافَّة التحدِّيات التي واجهتها ،حيثُ أعترب نفيس ً
فإن لن أتوقف يف هذه
النجاح والتخ ُّرج ،وطموحي اليوم هو ان أُك ِمل دراستيِّ ،
املرحلة؛ أل َّن العلم بح ٌر كب ٌري جدًا .جامعة قطر تعني يل الكثري ،فهي التي حضنتني
شخصا مسؤولً يُ ِّح ُب التعلُّم ويُساعد عىل نرشه
وعلّمتني وقدّمت يل الكثري ألكو َن ً
لآلخرين ،فالجامعة هي خري معلمٍ ومريب ،وما يتم تقدميه يف جامعتنا للطلبة ليس
باليشء السهل وال ميكن أن تجده يف أغلب الجامعات ،كام أتو َّج ُه بالشكر الجزيل
لجميع األساتذة الذين درسوين طيلة سنوايت بالجامعة ،وأمتنى من الله الويل أن يكتب
تلك األيام يف ميزان حسناتهم».

التخرُّج

نافذة تضم مقابالت مع عد ٍد من
خريجي دفعة  2018تحمل فرحة
التخرج وآمال الغد

لسان حال الخريجني:
«نرنو إىل املُستقبل بآما ٍل عظيمة»
عب عد ٌد من خريجي جامعة قطر دفعة 2018
َّ
من مختلف برامجها عن فرحتهم البالغة مبناسبة
أهم األمنيات التي
تخرجهم وتحقيق واحدة من ِّ
أي طالب علم ،كام تقدموا بالشكر
يتطلع إليها ُّ
لجميع منتسبي الجامعة ،من إدارة وأساتذة وزمالء،
الذين ساندوهم بالدعم والتشجيع واملساعدة،
كام كشفوا عن خططهم املستقبلية واملشاريع
التي يرغبون بإنجازها يف حياتهم العلمية واملهنية
واالجتامعية.
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الخريجة هيا عبدالحميد رييش« :كان ُحلام يراودين منذ الطفولة ،وهو التخصص يف
اإلعالم ،وها أنا اليوم تخرجت منه مبعدل امتياز ومبرشوع تخ ُّرج نال إعجاب القسم
فضل
بأكمله ونال إعجاب جريدة الرشق القطرية التي كانت راعية له .وألهيل ٌ
كب ٌري يف إمتام مشواري الدرايس ،ويف تحقيق حلمي بأن أكون طالبة متفوقة يف مجايل
فعل قد انتهيت
الدرايسِّ .إن أشعر اليوم بسعادة اإلنجاز ،وأحيانًا ال أصدِّق أنني ً
من الدراسة وحصلت عىل شهادة البكالوريوس ،وبجانب شعوري بالسعادة أشع ُر
بالخوف ،فأحالمي وطموحايت تزداد كُلَّام وصلت ملرحل ٍة أعىل وال أعلم ماذا ت ُخبِّئ يل
وأحصل عىل املاجستري والدكتوراه يف
األيام ،وطموحي اآلن هو أن أُكمل شهاديت العليا ُ
اإلعالم ،وآ ُمل أن تتحقق تلك الطموحات».

الخريج هادي محمد العنزي« :إ َّن أُرسيت هي املحفِّز األول يل ،فهي
من كانت معي خطو ًة بخطوة يف مشواري هذا ،وهي الدافع األكرب
ليل ونها ًرا ،ال
لنجاحي اليوم ،دعا ُء والديت ووالدي حفظهم الله يلً ،
يل كبري بعد الله ُسبحانه وتعاىل .إ َّن جامعة قطر
أنساه ،ففضلهم ع ّ
ِيل
تعني يل ولجميع الخريجني الكثري ،ألنها هي من جعلت ِم ّنا ج ً
سبيل التط ُّور
ُمنت ًجا لدولة قطر ،الجامعة هي موط ٌن للعطاء ،هي ُ
ٍ
والتقدُّم ،وهديف ،يف حيايت العلمية ،هو أن أحصل عىل شهادة أعىل
يف مجال تخصيص ألُك ِمل بها طموحايت ،كام أ َّن أهدايف يف حيايت
العملية كثرية ،منها الوصول إىل أفضل مكانة مهنية والحصول عىل
الخربات واملهارات الالزمة».

الخريــج حمد محمد وحيد حســن« :أشــعر بالفخر عىل مــا قدمته خالل مرحلة
البكالوريــوس ،خاصـ ًة أنني اجتهــدت يف تقديم كُل ما لدي للتعلُّم واالســتفادة من
األســاتذة الكــرام ،وقد كنت أبحث عــن كافة املعلومات التي كنــت أحتاج إليها
لزيــادة الفهم واالســتيعاب ،ولذلــك افتخر أين حصلت عىل هذه املعرفــة الحياتية
والعمليــة خــال فرتة الجامعة ،وأما عــن طموحايت املســتقبلية فهي االلتحاق
مباجســتري األديــان وحــوار الحضارات ،كام أطمح أن أُحقق أعىل الدرجــات العلمية
يف تخصــص الدعوة واإلعالم».

الخريج إبراهيم صديق« :منذ اليوم األول من دخويل إىل الجامعة كانت أرسيت تدعمني
وتقدِّم يل الكثري من النصائح ،خاصة والدي الذي كان عضو هيئة تدريس يف جامعة قطر،
فلهم أقِّدم ك ُّل الشكر والتقدير ،كام أُريد أن أشكُر كل شخص دعمني خالل مسرييت
مزيج بني الفرح والحزن ،فأنا سعي ٌد
الجامعية .إ َّن شعور التخ ُّرج شعو ٌر ٌ
جميل جدًا وهو ٌ
ٍ
سنوات كاملة من الت َعب واالجتهاد ،لك ِّني حزي ٌن
ِّأن تخ َّرجت من جامعة قطر بعد أربعة
يف ذات الوقت ألنني سوف أترك الجامعة التي أصبحت وجز ًءا من حيايت .وأطمح بعد
ألتح َق بكلية الطريان ،ألُصب َِح ط ّيا ًرا ِ
هذه املرحلة أن ِ
وألتحق بالخطوط الجوية القطرية».

الخريج طالب عيل حمد العذبة املري :متثل الشهادة الجامعية ضامنًا للمستقبل،
فهي ستوفِّر يل الوظيفة التي أطمح إليها ،وبعدها ستبدأ مسرييت يف الحياة العملية
بإذن الله تعاىل .وقد كان دعم أرسيت يل كبري جدًا إلكامل دراستي ،حيث دعمني
ومعنوي ال أنساه ،كام انَّ ُهم كانوا يساعدوين يف كيفية الحفاظ عىل
األهل بشكلٍ مادٍّي
ٍ
املستوى األكادميي العايل ،وأن أبقى دو ًما يف قامئة العميد ،وقد كان دعمهم الكبري
هذا أكرب حاف ٍز إلمتام دراستي .التخ ُّرج شعو ٌر ال يوصف ،فهو أول خطوة نحو تحقيق
أهدايف املستقبلية التي كنت أخطط لها منذ الصغر».
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ٌ
مبارك
التخرُّج

نافذة تسلط الضوء على خريجينا
المتميزين دفعة 2018
عب عد ٌد من متميزو الدفعة الواحدة واألربعون من خريجي جامعة قطر؛ عن رسورهم بإنهائهم مرحلة هامة من حياتهم العلميَّة ،حيثُ
َّ
ٍ
سنوات من أزهى أيّام عمرهم يف رحاب الجامعة ،شاكرين أساتذتهم عىل ما قدموه لهم خالل تعليمهم الجامعي ،وآملني دخول
أمضوا
معرتك الحياة العملية ،ل َّرد الجميل لجامعتهم وألوطانهم .وفيام ييل أهم ما قاله عد ٌد من املتميزين:

الخريجة منى الهاجري« :جامعة قطر تعني يل السفر إىل أرض
األمنيات وتحقيق األحالم .أعترب الشهادة الجامعية ضامنًا نفس ًيا
وما ِّديًا ومعنويًا ،وقد جاءت فكرة إكاميل لدراستي الجامعية؛
من ابني األكرب ،وبتشجيع منه ومن بقية أبنايئ أكملت دراستي
الجامعية ،واليوم أش ُعر بسعادة بالغة بعد أن تخ ّرجت وحصلت
عىل بكالوريوس الطفولة املبكرة بامتياز ،وأشكر كُل من ساعدين
وشجعني حتى بلغت هذه املرحلة .وطموحي املستقبيل هو
مختصة يف الطفولة املبكرة ترا ِعي أعىل املعايري
أن أفتتح مدرسة
َّ
أطمح بعد إكاميل لهذه املرحلة
التي تهم هذه الفئة الها َّمة ،كام
ُ
الجامعية أن أرشع بدراسة املاجستري بإذن الله تعاىل».
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الخريج عبدالعزيز السعدي« :أنا فخو ٌر بتخرجي من جامعة قطر،
وهي جامعة لها مكانتها وسمعتها العاملية ولدى سوق العمل
القطري ،حيث الحظت خالل دراستي الجامعية كَ ّم االهتامم
العظيم الذي توليه الجامعة لطالبها أثناء الدراسة العلمية
والعملية .وقد كان ألرسيت دو ٌر كبري أثناء دراستي الجامعية ،فلهم
ٌ
موصول كذلك ألساتذيت الكرام،
جزيل الشكر والثناء ،والشكر
علم أبو فرحه والدكتور ياسني الجندي،
وأخ ُّص بالذكر الدكتور ّ
حيثُ كان ل ُهام دو ٌر كب ٌري يف مشواري العلمي .ونصيحتي التي
أُقَدِّمها لزماليئ الطلبة تتمث َُّل يف استغالل الفرصة واالستفادة مام
تتيحه الجامعة لهم من موارد وإمكانيات يف مختلف املجاالت،
وكذلك من املهم أن يبدأ الطالب مرحلته الجامعية بجدّية
ومثابرة ،إضافة إىل تخصيص أسبوع ،عىل األقل ،قبل االمتحان
للمراجعة واالستذكار».

الخريج أحمد أحمدي« :أشعر كث ًريا بالفخر لدراستي بجامعة قطر وإكامل مرحلتي
البكالوريوس واملاجستري من تخصص العلوم البيئية ،وقد تعلمت الكثري من املهارات
ويكنني
خالل هذه الفرتة يف املختربات املركزية التابعة ملجمع البحوث بالجامعةُ .
بأن محظو ٌظ للعمل بجامعة قطر يف أجواء عملٍ مريحة حيث ألفت
أن ِأصف نفيس ِّ
املكان برسعة وتعاملت مع الزمالء والطالب وأصبحت أقدم خربيت للطلبة الجدد
كل عام ،فمن خالل التجارب واالتصال الف ُعال بني األجيال؛ ميكنني أن أقدِّم الكثري
للمجتمع يف هذا التخصص الحيوي لنهضة بلدنا قطر .ونصيحتي للطالب هي مواصلة
التعليم باجتهاد ومتابعة الحصص العملية ،خاصة يف مرحلة البكالوريوس ،ألنَّها هي
الخاصة بالتخصص وستعينهم الحقًا عىل االستمرار فيه يف
التي ستقدِّم لهم املفاتيح
َ
مرحلة الدراسات ال ُعليا».
الخريجــة دميا حوارين« :إ َّن شــهاديت الجامعية هي مبثابــة مفتاح للعديد من
األبواب ،فهي ســبييل لتحقيق ذايت ،ويف وقتنا الحايل الشــهادة الجامعية هي
ومصباح يُنري عقولنــا وثقافاتنا .ومن أ َه ّم عوامل
ـاح نواجــه به صعوبــات الحياة
ٌ
سـ ٌ
وأســباب نجاحي ومتيزي يف مشــواري الدرايس وحصويل عىل ماجســتري املحاسبة
بتفوق من جامعة قطر؛ هو دعم أرسيت امل ُســتمر يل ،وأخ ُُّص بالشــكر زوجي لواء
ـكل خطوة خطوتها يف هاتني الســنتني ،وكذلك دعوات أمي
الــذي كان بجانبــي بـ ِّ
وكأي
التــي مل تفارقنــي ،وأخـ ًرا العزمية واالجتهاد التي ورثتهــا من والدي رحمه اللهِّ .
شـ ٍ
ـخص طمــوح ،أســعى لتحقيق املزيد من النجاح عىل الصعيديــن العميل والعلمي،
والســعي لرفع ســقف
فتميزي باملاجســتري هو داف ٌع يل لتحصيل املزيد من العلم َ
طموحــايت يف حيايت العملية».
الخريــج محمــود عادل إبراهيم« :إ َّن من أهم إنجــازايت كطالب جامعي هو التفوق
األكادميي يف مجال دراســتي بالهندســة املدنية ،وهذا يف رأيي أم ٌر مهم ال يجب
تجاهلــه .وبهــذا الخصوص ،كنت يف قامئة نائب رئيس الجامعة للشــؤون األكادميية؛
ســتة فصــول متتالية ،وهذه القامئة تضــم جميع الطالب الذين أظهروا أدا ًء أكادمييًا
ـت مر ٍ
ات أيضً ا،
متمي ًزا عىل مســتوى الجامعة .كام كنت ضمن قامئة العميد لسـ ِّ
وهــي مكافــأة أكادميية يصدرها عمداء الكليات لإلشــادة باإلنجازات الهامة للطالب
الجامعــي ،وكال القامئتــن البُ َّد للطالب أن يُحقق رشوطًــا معينة حتى يكون ضمنها.
ومن اإلنجازات املهمة يل هي االســتفادة من البيئة الجامعية يف بناء شــخصية قادرة
عــى التأقلــم مع مناخ العمل ،ومواجهة الصعوبــات املتوقعة التي ميكن أن تع ِّوق
الطــاب يف حياتهم العملية».
الخريجة ندى عبدالرضا« :إ َّن أول إنجا ٍز يل كان االلتحاق بربنامج املاجستري بكلية
الصيدلة يف جامعة قطر ،ومن ُذ ذلك الحني تتابعت اإلنجازات ،حيث استطعت أن
علمي ُمتكامل،
أجمع بني مسؤوليايت كأم وزوجة وواجبايت كتلميذة ماجستري يف برنام ٍج ٍ
والتخ ُّرج منه مبعد ٍل عايل .إنَّ ُه يف زمنٍ تك ُرث فيه التحدّيات ويرتفع فيه مستوى العلم،
ال ُيكن ٍ
ألحد فيه االكتفاء بشهادة علمية واحدة ،وأنا شخصيًا أجد أ َّن عىل اإلنسان أن
يُريض طموحاته الفردية قبل إرضاء سوق العمل أو املجتمع ،فشهاديت العلمية األخرية
أول وملستقبيل املهني ثانيًا .جامعة قطر أصبحت
ت ُشك ُِّل ضامنًا لطموحايت الشخصية ً
بيتي الثاين منذ اليوم األول اللتحاقي بها .قليلة هي األماكن التي يشع ُر فيها اإلنسان
فإن أكُ ُّن الكثري من املع ّزة والوفاء إىل هذا الرصح
باالنتامء والطأمنينة ،والحمد للهِّ ،
التعليمي وإىل كل الكادر األكادميي واألصدقاء اللذين التقيتهم فيه».
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احتفا ًلا باليوم
للتوحد
العالمي
ُّ

َ
وحول هذه املبادرة ،قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر« :إ َّن املصابون بالتو ُّحد أبناؤنا وعلينا احتواءهم
واإلميان بأ َّن «قُوت ُنا يف الدَمج» ،فهم مثلنا ،قادرون عىل العطاء،
احتفال
ً
وقد قامت جامعة قطر بإضاءة مبانيها باللون االزرق
علم بأ َّن
باليوم العاملي للتو ُّحد ،الذي يُوافق  2إبريل من ك ُِّل عامً ،
تحديد اليوم كان مقرت ًحا قطريًا تب َّنت ُه األمم املتحدة .وللجامعة
جهو ٌد متنوعة لدعم املصابني باضطراب التو ُّحد ،وكذلك نرش
التوعية يف املجتمع املحيل بهذا الخصوص ،حيث كانت كلية
الهندسة قد أجرت العديد من األبحاث يف هذا الشأن ،من خالل
الروبوتات التي تد َعم امل ُصابني باضطراب التو ُّحد ،حيث تفا َع َل
معها أطفال التو ُّحد واستطا َعت دخول عاملهم الخاص» .وقد
احتفال ُمامثِ ًل ،وذلك
ً
نظ َمت الجامعة كذلك  15إبريل 2018
مبناسبة اليوم العاملي للتوعية بالتو ُّحد ،وتض َّم َن أنشطة ورسائل

توعويَّة تفا ُعليَّة .ونُظِّ َمت الفعالية من ِقبَل كُلٍ ِمن :كلية الرتبية
وكلية العلوم الصحية بالتعاون والرشاكة مع عد ٍد من املؤسسات
الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين ،وهي :الجمعية القطرية
للتو ُّحد ،وزارة التعليم والتعليم العايل ،ووزارة التنمية اإلدارية
والعمل والشؤون االجتامعية ،مبادرة بست باديز – قطر ،املؤسسة
القطرية للعمل االجتامعي ،مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات
الخاصة بقطاع شؤون الطالب يف جامعة قطر.
وتأيت هذه املبادرات يف إطار حرص جامعة قطر عىل دعم هذه
الفئة امله َّمة من املجتمعِ ،
وتحث الجامعة دو ًما كافة املؤسسات
التعليمية والرتبوية واملربني؛ إىل دعم املصابني بالتو ُّحد ،والتأكيد
عىل مبدأ وشعار «قُوت ُنا يف الدَمج» يف مختلف املناشط االجتامعية
والتعليمية والرتبوية.

إضاءة مباني جامعة
َ
قطر باللون األزرق
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قامت جامعة قطر بإضاءة واجهة مبانيها
باللون األزرق ،وذلك تضام ًنا مع الحملة
العاملية للتوعية مبرض التوحد التي تقوم
بها املنظمة العاملية (التو ُّحد يتحدث)
واملعنونة بـ «إضاءة باللون األزرق».
وجاءت املبادرة مبناسبة اليوم العاملي
للتو ُّحد ،حيث كانت الجمعية العامة
لألمم املتحدة قد أعلنت اعتامد الثاين
من إبريل يو ًما عامل ًيا للتو ُّحد ،وذلك بنا ًء
عىل اقرتا ٍح تم تقدميه من قبل دولة قطر.
وقد ت ّم إضاءة املباين باللون األزرق من
غروب الشمس يوم  2إبريل  ،2018حتى
وقت متأخ ٍر من الليل ،وشملت اإلضاءة
مبنى اإلدارة العليا ،املكتبة ،الشؤون
اإلدارية ،مبنى التأسييس بنني ،مبنى مجمع
البحوث ،وكلية اإلدارة واالقتصاد.
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شعار «حكاية من بالدي»
تحت ِ
وبمشاركة  22دولة

الجامعة ِّ
تنظم
مهرجان القرية
السنوي
الثقافية َ
ّ
نظمت جامعة قطر فعاليتها السنويَّة القرية الثقافية في نسختها الحادية عشر،
أجواء من الفرح واالبتهاج في مبنى
شعار «حكاية من بالدي» في
ٍ
وذلك تحت ِ
األنشطة الطالبية (بنين ،بنات) ،وشارك في القرية الثقافية لهذا العام  14دولة في
بلدا؛ عكست التنوع الطالبي الذي تزخر
البنات و 7دول في البنين ،يمثلون نحو ً 22
بشكل
صرحا علم ًيا وثقاف ًيا غن ًيا األمر الذي ينعكس
به جامعة قطر مما يجعلها
ً
ٍ
إيجابي على العملية التعليمية.

تأيت هذه الفعالية السنوية ضمن الفعاليات التي تنظمها إدارة األنشطة الطالبية
الهادفة إلثراء الحرم الجامعي وتعريف املجتمع بثقافات الشعوب املختلفة
وتراثها ،واستعراض كل بلد ملوروثه الثقايف ،وتقاليده ومأكوالته ورقصاته التي
مت ِّيزه عن غريه ،كام تعكس أيضً ا اهتامم الجامعة بهذه الثقافات املتنوعة .وقد
ٍ
جس َدت
حاول املشاركون يف نسخة هذا العام ،تقديم
عروض مرسحية عديدة؛ َّ
فضل عن رقصات شعبية جسدت
واقع هذه البلدان وثقافة كل بلد عىل حدةً ،
تنوع وثقافة هذه الدول.

وبهذه المناسبة ،وصف د .خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب ،هذه
الفعالية بأنَّها فعالية مميزة وفي غاية األهمية ،ألنَّها تتع َّل ُق بال ُتراث ،وليس تراث
عدة دول عربية وغير عربيةُ ،
وتضم األدب والموسيقى
بل ٍد واح ٍد فحسب ،بل تُراث َّ
فإن ُكل ما ُ
والغناء والموروثَات الشعبية ُ
لك ِّ
يخص ثقافات هذه
ل دولة ،وبالتالي َّ
ِ
ً
ُ
ُ
ُ
شغوالت يدويَّة
م
و
ا
ف
ر
ح
جناح
ل
ك
م
ض
ي
كما
قطر،
جامعة
في
نا
ه
ر
حض
ي
الشعوب
َ
َ ّ
َ
َ ُ
ٍ
ِ
ه ُر بها هذه البلدان.
تَش َت ِ
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أعلنت جامعة قطر عن استضافتها لقمة التاميز للتعليم العايل لجامعات
الدول ذات االقتصادات الناشئة ،وجامعات دول «الربيكس»  2019يف
الفرتة من  14إىل  16يناير  .2019ويُعترب هذا الحدث الذي سيعقد
بالتعاون مع مؤسسة التاميز للتعليم العايل األول من نوعه يف العامل
العريب .وهو يتامىش مع الدور الرائد لدولة قطر يف مجال التعليم يف
املنطقة .كام تُعترب هذه القمة الثانية من نوعها التي تنظمها جامعة
قطر ،إذ استضافت الجامعة القمة األوىل لجامعات منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا يف عام .2015
وستستقطب القمة خربا ًء من مؤسسة التاميز للتعليم العايل وقاد ًة
من قطاعي التعليم العايل والصناعة؛ لتبادل الخربات يف بناء وتطوير
اقتصادات املعرفة ،مام سيعو ُد باملنفعة عىل مجتمعات دول االقتصادات
الناشئة والدول النامية.

األول من نوعه
في العالم
العربي
الجامعة ستستضيف قمة التايمز
للتعليم العالي لجامعات الدول ذات
االقتصادات الناشئة وجامعات دول
«البريكس» 2019

ويف هذا اإلطار ،قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم ،رئيس
جامعة قطر« :ستقوم القمة مبناقشة االسرتاتيجيات لتعزيز الجودة
فضل عن
يف مجال التعليم والبحث العلمي وتبادل املعرفةً ،
التحديات القيادية التي تواجه املؤسسات يف الدول النامية وكيفية
مساهمة الرشاكات يف مجال الصناعة يف إعداد الطلبة لالنضامم
إىل سوق العمل .وقد ت ّم تسليط الضوء عىل هذه األولويات ضمن
رؤية قطر الوطنية  2030واسرتاتيجية جامعة قطر 2022-2018
التي ترسم الطريق لتحقيق التميز املستمر يف األداء والتي تقوم
عىل إنجازاتنا يف مجاالت رئيسية يف التعليم والبحث العلمي
واملؤسسة والرشاكة املجتمعية».
وأضاف الدرهم« :منذ نشأتها يف عام  ،1977أصبحت جامعة قطر
مؤسسة تعليمية رائدة يف مجايل التميز األكادميي والبحث العلمي
يف منطقة الخليج العريب ،توفِّر برامج بكالوريوس ودراسات ُعليا
ذات جودة عالية تؤ ِّهل الخريجني ل ُيسهموا يف رسم مستقبل قطر.
وتتجسد عالقة جامعة قطر الراسخة باملجتمع يف جهودها الحثيثة
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لتعزيز الخدمة املجتمعية ويف تقدميها مللف بحثي ُمتسارع النمو
يُعالج تحديات ومشكالت محلية وإقليمية ،ويُسهم يف دعم
األهداف الوطنية نحو بناء مجتمع قائم عىل املعرفة ،ويف تلبية
احتياجات وتطلُّعات املجتمع القطري».
ومن جانبه ،قال فيل بايت ،مدير التصنيفات الدولية مبؤسسة التاميز
للتعليم العايل« :يُسعدنا أن نعمل عىل تنظيم هذه القمة مع
جامعة قطر التي تُعترب من إحدى أهم وأجمل الجامعات العاملية
يف العامل .وت ُعترب دولة قطر امل َق ّر املثايل لجلب الجامعات م ًعا من
أكرث من  40دولة يف أربع قارات :أوروبا ،أفريقيا ،آسيا وأمريكا
الجنوبية ،وذلك نظ ًرا لرتكيز دولة قطر عىل دفع الجودة يف مجال
البحث العلمي ووترية االبتكار ،وعىل متايش مهارات الخريجني مع
احتياجات االقتصاد ،باإلضافة إىل مكانة الدوحة كمحو ٍر رئييس
وعاملي للنقل .ومبا أ َّن جامعة قطر قد استضافت قمة التاميز
تنظيم ممي ًزا
للتعليم العايل السابقة ،فمن املؤكد أن تُوفِّر الجامعة
ً
وترحيبًا حا ًرا لك ُِّل املشاركني يف القمة».
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تناولت فيها التغير المناخي
والتع ُّلم مدى الحياة

المديرة التنفيذية
السابقة للوكالة
الدولية للطاقة تُ
حاضر
ِ
في جامعة قطر
استضافت جامعة قطر السيدة ماريا فان دير هوفن،
املديرة التنفيذية السابقة للوكالة الدولية للطاقة ،حيث
ألقت محارضة بعنوان« :التغري املناخي والتعلُّم مدى
الحياة» ،تناولت فيها جوانب متعلقة بالطاقة يف العامل،
والتغيات املستقبلية املتوقعة يف هذا القطاع .وحرض
ُ
الندوة د .درويش العامدي ،رئيس االسرتاتيجية والتطوير،
وعد ٌد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،باإلضافة إىل
عد ٍد من املسؤولني والعاملني يف قطاع الطاقة.
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ويف كلمته االفتتاحية ،قال د .درويش العامدي« :نح ُن
سعداء باستقبال السيدة ماريا فان دير هوفن يف
جامعة قطر ،وكام توقعنا فإن املحارضة كانت ثرية يف
طرحها وما تضمنته من أفكار ،فاملوضوع املطروح مهم
التغي املناخي وتأثريه عىل كوكبنا
للغاية وأعني بذلك ُ
بأرسه ،فلألسف القطاعات االقتصادية تف ِّك ُر بالربح قبل
اهتاممها بالبيئة وسالمة كوكب األرض .أما املوضوع
اآلخر الذي تطرقت له املحارضة هو التعلُّم مدى الحياة،
وذلك ما ندعو ونشجع عليه يف جامعة قطر».

ويف بداية كلمتها ،أكدت السيدة ماريا فان دير هوفن عىل أهمية
سيغي من مناذج
إبعاد الطاقة عن أي تأثري سيايس ،األمر الذي ّ ُ
اإلنتاج واالستهالك ،مؤكد ًة عىل رضورة وجود حوار ف ّعال بني
األطراف املنتجة للطاقة واملستهلكة لها .وقالت« :إ َّن القرن الحادي
والعرشين كشف لنا حقائق جديدة ،والعلامء والسياسيني أصبحوا
أكرث وع ًيا بالتغري املناخي ،وذوبان الجليد ،وارتفاع منسوب مياه
البحر ،وتأثرياتها عىل البيئة والحياة».

التوسع يف استخدام
ِم َن :الصني ،والواليات املتحدة ،وأوروبا ،كام أ َّن ُّ
الغاز الطبيعي؛ خف ََض من مستوى الغازات الدفيئة ،لكننا مل ِ
نصل
بعد لل َح ِّد املطلوب ،وعليه فإننا يجب أن منتلك كمية طاقة أكرب،
وطاقة متجددة أكرث .ودعت هوفن يف ختام كلمتها إىل رضورة
التغ َُّي ،والتطَ ُّور ،األمر الذي ِ
يقتض أن نستمر يف تَعلُّم الجديد،
خاصة ما يتعلق باستهالكنا للطاقة ،وإيجاد بدائل مبتكرة للطاقة
املتجددة ،وإعداد الكفاءات القادرة عىل االبتكار والتطوير».

وأشارت املديرة التنفيذية السابقة للوكالة الدولية للطاقة ،إىل
ظهور دعوة للصحوة ،وقالت« :إ َّن كافة األسئلة املطروحة ،جعلت
هناك مقاربات جديدة للنمو االقتصادي ،حفاظًا عىل البيئة ،وكل
دول العامل بدأت تفكر بالتغيري ،وتحويل القرن الحادي والعرشين
إىل عرص املدن الذكية ،والرقمنة ،والسيارات الكهربائية ،والطاقة
تغيت
املتجددة ،وتقليل استخدام الوقود األحفوري .فقبل عامني ّ َ
خارطة الطاقة العاملية ،وذلك باالستثامر الكبري يف الطاقة يف كُلٍ

وبدوره قال د .محجوب الزويري ،مدير برنامج دراسات الخليج،
والذي أدار الجلسة« :نحن نؤكِّد دو ًما يف الجامعات والوسط
األكادميي عىل املسؤولية املجتمعية ،وهي مسؤولية ممتدة إىل
الرشكات وقطاع األعامل والصناعة؛ يف دعم التعليم والقطاع
البحثي ،وأيضً ا الحفاظ عىل بيئتنا آمنة من أي خط ٍر أو تهديد .من
ُهنا تأيت أهمية هذه الندوة ،التي هي مبثابة رسالة تنوير إىل العامل
بشأن التغري املناخي ،وهي قضية ُسكّان الكوكب أج َمع ،وكذلك
مبدأ التعلُّم مدى الحياة ،وهو املحور الثاين يف املحارضة ،فهو
رضورة ملحة يك متيض اإلنسانية إىل املستقبل بسالم».

الجدير بالذكر ،أنه كان قد تم تكريم السيدة ماريا
فان دير هوفن ،المديرة التنفيذية السابقة للوكالة
الدولية للطاقة ضمن جوائز مؤسسة عبد اهلل
العطية للطاقة والتنمية المستدامة ،للعام .2018
حيث نالت الجائزة عن فئة تطوير الحوار بين الدول
المنتجة والمستهلكة ،وذلك تقدي ًرا للجهود التي
بذلتها هوفن خالل قيادتها للوكالة الدولية للطاقة،
تحوالت اقتصادية استثنائية
التي شهدت ظروف
ٍ
في أوساط صناعة الطاقة على الصعي ِد العالمي.
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المعلمين
يهدف إلى َ
س ّد احتياجات سوق العمل من ُ

جامعة قطر بالتعاون مع وزارة التعليم
والتعليم العالي تُطلقان برنامج
«طموح»
أطلقت كلية الرتبية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العايل،
وبالتنسيق مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية،
برنامج «طموح» الذي يهدف إىل سد احتياجات سوق العمل
خاصة يف املؤسسات الحكومية وتعيني كوادر من املعلمني عىل
مستوى تربوي عايل.
ويف ترصي ِح لهُ ،قال الدكتور أحمد العامدي ،عميد كلية الرتبية:
«نُث ِّمن توجيهات معايل الشيخ عبد الله بن نارص بن خليفة آل
خصصات
ثاين ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛ بزيادة ُم ّ
طُالب برنامج طموح (طالب كلية الرتبية) وهذا القرار من شأنه
دعم الكوادر البرشية واستثامر القدرات الوطنية لتقود العمل
الرتبوي وتنهض مبستوى التعليم بقطر الذي من شأنه أن يحقق
رؤية قطر الوطنية .»2030
وأضاف العامدي« :يأيت برنامج «طموح» ضمن جهود الدولة
لالستثامر يف املوارد البرشية وبناء قدرات وطنية تقود العمل
الرتبوي السيام يف مجال التدريس يف قطر ،كام يعد الربنامج
جز ًء من منظومة متكاملة لالرتقاء باملستوى األكادميي واملهني
للمعلمني ،وإعدادهم وفقا للمعايري املهنية الوطنية ومعايري
املناهج القطرية مام سينعكس بالرضورة عىل جودة نوعية
املخرجات التعليمية يف املدارس ،مبا يسهم يف تحقيق رؤية قطر
الوطنية .»2030

ووف ًقــا لتوجيهات معــايل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
ســتكون مخصصات الطالب القطريني والقطريات يف هذا
الربنامــج ،عىل النحو التايل :أولً  :بالنســبة لتخصصات اللغة
العربيــة واإلنجليزية والرياضيات والعلوم ،ســيكون املخصص
الشــهري ( )10,000ريال ،ثانيًا بالنســبة لباقي التخصصات،
ســيحصل الطالب عىل مخصص شــهري تبلغ قيمته ( )8,000ريال،
باإلضافــة إىل جميــع املخصصات واملكافآت األخرى التي يحصل
عليهــا املبتعث يف برنامج االبتعــاث الحكومي ،كبدل الكمبيوتر
مبلــغ ( )5000ريــال ترصف ملرة واحدة ،وبدل الكتب ()5000
ريــال ترصف عــن كل عام أكادميي ،وغريها من املخصصات
األخــرى املحددة يف الالئحة املاليــة لربنامج االبتعاث الحكومي .أما
بالنســبة للطالب غري القطريني مــن أبناء القطريات ومواليد دولة
قطر وحاميل الوثائق القطرية ،فقد تقرر أن يتم تســديد الرســوم
الدراســية للمبتعــث ضمن برنامج «طموح» لكل فصل درايس
طوال مدة البعثة ،مع منحه مبلغ ( )3,000ريال شــهريًا ،بدال
من منحه ســابقًا مبلغ ( )3,000عن كل فصل درايس فقط .كام
يشــرط يف الطالب املرشــح لإليفاد يف برنامج طموح .الحصول عىل
شــهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأال يكون قد ســبق للطالب
االلتحاق ببعثة دراســية عــى نفقة أي جهة أخرى .والحصول عىل
قبــول من كلية الرتبية حســب النظــام املتبع بجامعة قطر صادرة
مــن مكتب القبول والتســجيل بجامعة قطر ،واجتياز املقابلة
الشــخصية مع وزارة التعليم والتعليم العايل.

الجدير بالذكر أنَّ الربنامج يتك َّون ِمن 120
ساعة مكتسبة ملدة أربع سنوات دراسية
بنظام الدوام الكامل ،إذ يتم إيفاد الطالب
لاللتحاق بالربنامج ملدة أربع سنوات للحصول
عىل درجة البكالوريوس وذلك للتخصصات
املدرجة يف كلية الرتبية بجامعة قطر ،ومن
الجدير بالذكر أن برنامج «طموح» حصل
عىل االعتامد األكادميي من املؤسسة العاملية
العتامد برامج املعلمني.

11

يف إطار احتفاالت البالد باليوم العاملي للمعلِّم ،تحت شعار« :يا
رسول ال ِعلم شُ ك ًرا» ،قام سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد
الحامدي ،وزير التعليم والتعليم العايل والوفد املرافق له بزيارة
كلية الرتبية بجامعة قطر وذلك تقدي ًرا لدورها الرتبوي كأ َه ِّم رص ٍح
تعليمي ظلت تقوم بإعداد املعلمني وتأهيلهم منذ إنشائها يف
1973م .وقد التقى سعادته خالل الزيارة بسعادَة الدكتور حسن
بن راشد الدرهم رئيس الجامعة ،والدكتور عمر األنصاري نائب
رئيس الجامعة للشؤون األكادميية ،والدكتور أحمد العامدي عميد
كلية الرتبية وبعض طلبة برنامج «طموح» امل َعني باستقطاب
الطلبة ملهنة التدريس ،وحرض سعادة الوزير بعض املحارضات
بالكلية ،كام زار مركز الدعم وبعض املرافق الجامعية.

وزير التعليم
والتعليم العالي
يزور ُ الجامعة في
المع ّلم
يَوم ُ

ويف ترصي ٍح لهُ ،أشاد سعادة وزير التعليم والتعليم العايل بالدور
الريادي لكلية الرتبية بجامعة قطر وإسهامها يف َرفد منظومة
التعليم بكوادر تربوية رفيعة املستوى من حيث اإلعداد والتأهيل
الرتبوي ،مش ًريا إىل أ َّن كلية الرتبية ٌ
أسايس يف العملية
رشيك
ٌ
الرتبوية والتعليمية ،السيام وهي تحتضن برنامج «طموح» امل َعني
باستقطاب الطلبة ملهنة التدريس ،الفتًا يف هذا السياق إىل أ َّن
الربنامج يُعترب من الربامج الرائدة يف مجال إعداد املعلمني حيث
تخ َّرج ِمنه  274طالبًا وطالبة يف مختلف التخصصات الرتبوية،
واآلن يدرس به  391طال ًبا وطالبة بالكلية ،وسينضمون فو َر
تخ ُّرجهم ملهنة التدريس.
وحول معاين ودالالت زيارته لكلية الرتبية قال سعادته« :لقد
ارتأينا مبناسبة االحتفال بيوم املعلم أن نزور كلية الرتبية بجامعة
قطر تقدي ًرا وعرفانًا لجهودها وإسهاماتها يف العملية التعليمية
الصح الوطني املع ِن ّي بإعداد املعلمني املنوط بهم
السيام وهي َ
ِ
رفع التحصيل األكادميي للطلبة واالرتقاء بح ِّسهم الوطني وتحقيق
رؤية قطر الوطنية من خالل التعليم املب ِني عىل االبتكار واإلبداع،
فهي جز ٌء من منظومة التعليم يف قطر» .وأضاف سعادته« :ملا
كان ُمستقبل قطر مرهو ٌن بنجاح مسرية التعليم ،ف ُهنا يأيت دور
كلية الرتبية ِ
كبيت خربة وحاضنة للفكر الرتبوي الحديث بك ُِّل
حيثُ
توجد بها مراك ٌز بحثية ،ومصادر تعلم
اتجاهاته وتخصصاته،
أي
حديثة ،وهيئات تدريسية وإدارية مؤهلة يُستفاد منها يف ِّ
جهود لتطوير التعليم وال ُن ُهوض ِب ِه ،ولِك ُِّل هذه األسباب أنا فخو ٌر
الصح الرتبوي ومبخرجاته التي تُ ثِّل أ َه ّم ُمدخالت منظومة
بهذا َ
التعليم يف قطر».
ويف كلمته باملناسبة ،أشاد سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم
رئيس الجامعة بهذه الزيارة مؤكدًا ترحيب جامعة قطر بهذه
الزيارة ومثم ًنا التعاون ال َب ّناء بني جامعة قطر ووزارة التعليم
ٍ
مجاالت ِعدَّة ،منها إعداد املناهج الرتبوية
والتعليم العايل يف
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وتخريج الكوار القطرية امل ُساهمة يف النهوض بالوطن.
وبدوره مث َّن الدكتور أحمد العامدي عميد كلية الرتبية؛ الدو ُر
الكبري والرشاكة البنا َءة بني كلية الرتبية ووزارة التعليم والتعليم
العايل واالجتامعات الدورية امل ُستمرة بني الجانبني وهو ما أمث َ َر
الكثري من املناهج والقرارات الرتبوية الهامة ،مؤكِدًا عىل اهتامم
الكلية بالتخصصات العلمية وزيادة أعداد طلبة الكلية ليصلوا
حوال  2000طالب وطالبة ،كام تحدث عن الربامج الجديدة
إىل َ ّ
للكلية ،مبا فيها برنامج الدكتوراه ،وطرح الدراسات العليا باللغة
العربية مام زاد من أعداد الطالب القطريني امللتحقني بالكلية.
وبعد لقائه باملسؤولني بالجامعة ،حرض سعادة الوزير محارض ًة
حول ُمقرر الطلبة االستثنائيني ،كام قام بجول ٍة داخل الكلية شملَت
مصادر التعلم ،ودعم التعلم ،وقاعات املحارضات.

أطلقت كلية التربية بجامعة
قطر بالتعاون مع وزارة التعليم
والتعليم العالي ،وبالتنسيق
مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل
والشؤون االجتماعية ،برنامج
س ِّد
«طموح» الذي يهدف إلى َ
احتياجات سوق العمل خاصة في
المؤسسات الحكومية وتعيين
كوادر من المعلمين على مستوى
تربوي عالي .كما يهدف برنامج
«طموح» إلى استقطاب الكفاءات
والكوادر القطرية ،عالوة على
أبناء القطريات ومواليد دولة قطر،
وتشجيعهم على االلتحاق بالدراسة
في التخصصات التربوية وخاصة
هم
التخصصات العلمية ،مما س ُيس ِ
وس ّد
في تطوير البيئة التعلمية َ
احتياجات المدارس من مختلف
التخصصات العلمية ،وعليه فقد
م إدراج هذا البرنامج كأحد برامج
تَ َّ
االبتعاث الحكومي الذي تشرف
عليه وزارة التنمية اإلدارية والعمل
والشؤون االجتماعية.
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تكريم املتميزين من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
وقد تضمن امللتقى السنوي لجامعة قطر تكريم املتميزين من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والخريجني .حيث ك ّرم الدكتور عمر
األنصاري نائب رئيس الجامعة للشؤون األكادميية؛ الفائزين بالجوائز األكادميية ،كام ك ّرم د .خالد الخاطر نائب رئيس الجامعة للشؤون
اإلدارية واملالية؛ املوظفني الحاصلني عىل جائزة املوظف املتميز ،ومن جانبه ك ّرم د .درويش العامدي رئيس االسرتاتيجية والتطوير؛
الحاصلني عىل جائزة الخريج الشاب املتميز ،فيام ك ّرم األستاذ مسعود اليامي مدير االتصاالت بإدارة االتصال والعالقات العامة الحاصلني
عىل جائزة املساهمة اإلعالمية املتميزة.

أخبــــار
جامعية

وفيام ييل أسامء الفئات املكرمة:
• جائزة جامعة قطر للتميز يف التدريس:
 الدكتور حسام الضامن -الدكتور لقامن طالب

جامعة قطر تنظِّم ملتقاها السنوي للعام
الجامعي 2019 -2018
نظمت جامعة قطر ملتقاها السنوي للعام الجامعي -2018
 ،2019وتضمن هذا الحدَث السنوي كلم ًة لسعادة رئيس الجامعة،
الدكتور حسن بن راشد الدرهم ،تح َدثَ فيها عن مرئيات الجامعة
خالل الفرتة املقبلة ،كام تضمن امللتقى تكريم املتميزين من
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والخريجني.
ففي كلمته باملناسبة ،قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم:
«يسين أن ألتقي بكم ،وأن أُ َع ِّب لكم عن خالص تقديري واحرتامي
ُ
يف بداية العام األكادميي الجديد ،فبتوفيقٍ من الله ،ثم بجهودكم،
حققت جامعة قطر العديد من اإلنجازات يف مختلف املجاالت،
محل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا .لو عدنا بالزمن إىل الوراء ،تحديدًا إىل
عام  ،1977عندما ص َد َر قانو ُن تأسيس جامعة قطر الذي مىض
عليه اليوم نحو  41عا ًما ،فإننا نالحظ تغ ًريا كب ًريا قد طرأَ عىل
ملموسا عىل
املجتمع القطري ،علم ًيا ،واقتصاديًا ،واجتامع ًيا ،تطو ًرا
ً
مختلف األصعدة ،واملستقبل يحمل بال شك املزيد من التقدُّم
وال َنامء لوطننا الحبيب .وخالل هذه الرحلة الطويلة والرائعة،
كانت جامعة قطر مبثابة املحرك والقلب النابض للمجتمع ومرك ًزا
للتنوير ،وأسهمت َمب ِّد املجتمع بالخريجني األكفاء والعلامء
واملستشارين والباحثني من كافة التخصصات» .وأضاف« :وخالل
هذه السنوات ،كانت الجامعة تتفا َع ُل مع مجتمعها ،وت ُِسه ُم يف
تطوير املجتمع مبا متلك ُه من خربات أكادميية وبحثية .والجامعة

نفسها ،تتطور ،بنا ًء عىل احتياجات املجتمع ،فتتوسع يف كلياتها
وأقسامها العلمية وبرامجها األكادميية؛ لتلَبِّي االحتياجات الرضورية
لتحقيق رؤية قطر الوطنية  .2030ولكونها الجامعة الوطنية ،فإ َّن
املجتمع اليزال يتوقَ ُع ِم َّنا الكثري ،وهذا َح ُق املجتمع علينا ،ودو ُرنا
ٍ
مسؤوليات جسيمة ،لك َّن
الذي ألجلِ ِه نَح ُن هنا ،وذلك أم ٌر يُ َح ِّملنا
ثِقتي بالله ،ث ُ َّم بكُم ال محدودة ،نعم نح ُن قادرون عىل تلبية
ِ
طموحات الوطن».
وقال الدرهم« :املجتمع ال ينظُ ُر لنا كمج َّرد مؤسسة للتعليم
العايل ،بل إنَّ ُه ينظُ ُر إلينا باحرتامٍ وتقدير بالغَني ،جامعة وطنية
ُ
ونسأل الله أن نكون جمي ًعا عىل
تضع خدمة الوطن هدفًا لها،
قَد ِر هذه الثقة .ولذا ،فاملجتمع يتوقَّ ُع ِم ّنا أن نُلَبِّي احتياجاته
األساسية ،فيام يتعل َُّق باملخرجات الكفوءة التي تنتقل إىل سوق
العمل فتسهم يف حركة البناء .كام يُعل ُِّق املجتمع علينا األمل
الكبري يف توفري الخربات والكفاءات العلمية والبحثية والباحثني
الذين يُقدِّمون االستشارات املطلوبة لكافَّة ِفئات املجتمع ،وهذا
بال شَ ّك ي َق ُع يف ُصلب دورِنا التَنويري .كام أ َّن للجامعة دو ٌر أش َمل
أي حدث أو ت َحدِّي
من ذلك ،حيثُ يجب أن نكو َن يف ق ِ
َلب ِّ
مي ُِّس الوطن أو املجتمع ،نسهم بِ ا ُ
منلك من خربات يف رسم
الخُطط واالسرتاتيجيات التي تُع ِّزز االستقرار يف ُمختلف النواحي
االجتامعية واالقتصادية واألكادميية وتدعم التنمية البرشية».

• جائزة جامعة قطر لإلسهامات الخدماتية املتميزة
ألعضاء هيئة التدريس:
 الدكتور عبدالسالم جمعة عبدالسالم الدكتور نبيل غنطوس• جائزة جامعة قطر للتميز:
 -الدكتورة سمية املعاضيد

• جائزة املساهمة اإلعالمية املتميزة
 د .نايف بن نهار د .ماجد األنصاري• جائزة املوظف املتميز
 مها جاسم محمد آل ثاين مها عمر إسامعيل الدفع• جائزة الخريج الشاب املتميز
 صباح ربيعة الكواري -جاسم محمد النعمة
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كلمة رئيس
الجامعــــة
"التعلمي" هو أساس أية هنضة ،هذا ما جيمع هيلع املفكرون ،والفالسفة ،والرواد يف مجيع املجمتعات ،وهذا ما تؤمن به
قيادتنا الرشيدة ،وعربت عن ذلك يف رؤية قطر الوطنية المطوحة  ،2030واليت تتمتحور حول اإلنسان ،وتسهتدف الوصول
إىل اقتصاد قامئ عىل املعرفة .ويف هذا اإلطار الميكن أن تقف جامعة قطر مبعزل عن جممتعها ،بل يه جكامعة وطنية،
ومؤسسة أاكدميية عريقة ،مىض عىل تأسيهسا أكرث من  40عاما ،تقع علهيا املسؤولية األوىل يف قيادة قطار التعلمي حنو
هدفه املنشود.
منذ تأسيهسا ،تعمل اجلامعة عىل تقدمي تعلمي نويع ،ممتزي ،وتلزتم يف ذلك باملعايري العاملية ،حىت تضمن جودة التعلمي
املقدم ،وتعمتد يف ذلك ،عدة اسرتاتيجيات ،من بيهنا االهمتام مبا يعرف باالعمتادات األاكدميية الدولية لللكيات والرباجم.
واحلصول عىل االعمتاد األاكدميي من املؤسسات األاكدميية الدولية ،يتطلب حتقيق معايري دقيقة ،تتعلق بالرباجم االاكدميية
ذاهتا ،من حيث مواكبهتا للجديد ومالءمهتا لسوق العمل ،وأيضا هتمتان بطرائق التدريس ،واملناجه املستخدمة ،حىت تصل
العملية التعلميية ملبتغاها.
لكن هنا أود أن أؤكد عىل نقطة هامة ،ويه رسالة أوجهها لألاكدمييني ،والباحثني ،والطلبة ،بأن معلية التعمل إن مل تنطلق
من دافع ذايت ،ورغبة داخلية ،فإهنا لن حتقق اهلدف املنشود ،مهام اكنت الرباجم مواكبة للتطورات العملية ،وحىت لو مت
استخدام أكرث مناجه التدريس تطورا.
وعىل الطالب أن يدرك ،أن ما يتعمله يف اجلامعة ليس هدفه الهنايئ احلصول عىل هشادة ،وبلوغ منصة التخرج ،بل املعىن
أمعق من ذلك بكثري ،إنه يف اجلامعة يؤسس نفسه ،ويتعمل ،ملواجهة احلياة مستقبال ،بلك حتدياهتا ،وتغرياهتا ،مكا جيب
أن يدرك أن النجاح الفردي مهم ومطلوب ،لكن األمه من ذلك دوره يف حتقيق رؤية وطنه .واجلدير بالذكر هنا ،بأن التجربة
الطالبية يف جامعة قطر ،ال تقترص عىل اجلانب األاكدميي ،والبحث العيمل ،والقاعات الدراسية ،فقط ،بل تتجاوز ذلك إىل
حياة طالبية تفاعلية ،وأنشطة متنوعة ،تيمن ملاكت الطالب ،وتعزز فيه الروح القيادية ،والتفكري الناقد ،والعمل التطويع
وامجلايع ،حىت يكون قادرا عىل التعمل مدى احلياة ،والتعامل مع تطورات سوق العمل.
يزتامن صدور هذا العدد من جملة احلرم اجلاميع ،مع خترجي الدفعة  41من طلبة جامعة قطر ،وبذلك يبلغ إمجايل عدد
خرجيي اجلامعة عرب أكرث من  4عقود ،مايزيد عىل  45ألف خرجي وخرجية.
د .حسن بن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر

ســعيد هبــذا اإلجنــاز املهــم بالنســبة للجامعــة ،وأهنئ مجيع اخلرجيني ممتنيــا هلم النجاح دوما ،مكا أهنئ أرسمه ،وأقول
هلــم مجيعــا :قطــر تنتظــرمك ،لتمكلوا املســرة ،اليت بدأها األجداد ،وسيســم لــم رايهتا اآلباء ،فأنمت يا أبنايئ وبنايت،
مستقبل الوطن.
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