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PRESIDENT’S
NOTE
This Campus Life issue is a celebration of our graduates
who will receive their certificates that pronounce them
as confident and responsible future leaders, ready to
embark on a new and exciting phase of their life. It is
also a plaudit to the dedicated faculty who mentored
and guided them through the joys and challenges of their
journey over the years of study. For our current students,
this is a moment of reflection on your own goals as you
follow in the footsteps of your outgoing colleagues.
The contribution of our VPs, deans, directors, department
heads, and staff members to the success of our
graduates cannot be overstated. It is a proud moment
for us as a community to witness the fruits of our hard
work and commitment to supporting the academic
process, and providing our students with an enriching
university experience.
Congratulations also go to the parents who nurtured
them throughout their years of study and who stand
happy and proud of their achievements.
I am also proud to know that our graduates are the ones
employers across the professional sectors are looking
for to join their ranks and participate in the progress of
Qatar. Thanks are in order to all the companies who
provided opportunities for our students to learn from their
leaders and experts to gain invaluable experience which
they can take with them throughout their professional
and personal life.
Dear graduates, it is your moment to take the reins of
your future. Stay connected with each other and with the
university through its growing Alumni Association – the
journey forward is one that we hope to be taking with you
as one interconnected community.
We continue to support you in your goals and aspirations
and wish you all the very best in your future endeavors.

Campus Life
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FAIR DRAWS BIG STUDENT,
FACULTY NUMBERS
Making the big decision on the next move after
graduation is not an easy one for current students and
especially those getting ready for the next phase of
their life.
The 3rd QU Study Abroad Fair on April 21 provided
current and outgoing students with useful information
on graduate programs at academic institutions
overseas and gave them the opportunity to meet
university exhibitors and embassy representatives in
Qatar who promote study abroad education.
The Fair which is organized by the Scholarships and
Partnerships Office, is designed to assist students
planning to study at overseas universities and to
motivate those who have not yet decided on the
next step in furthering their education. It is also an
opportunity for national students to learn about the
importance of the experience of studying abroad
especially with the scholarship opportunities offered by
QU and the State of Qatar.
QU faculty for the first time participated in the event
to avail of the opportunity to learn about prospective
collaboration with colleagues from universities abroad
to advance QU and national research priorities.
Over 300 attendees visited the booths set up in
Ibn Khaldoon Hall where representatives of the
participating countries and institutions provided
brochures and information material as well advice on
the merits of studying overseas.
QU President Prof Sheikha Abdulla Al-Misnad was
joined by guest of honor University of Groningen

president Prof Sibrandes Poppema to open the event
which also drew the presence of ambassadors H.E.
Rossana Cecilia Surballe (Argentina), H.E. Pablo Kang
(Australia), H.E. Ekaterine Meiering-Mikadze (Georgia),
H.E. Yvette Burghgraef-van Eechoud (Holland), H.E.
Chung Kee Jong (South Korea), H.E. Suzan L Ziadeh
(USA) and the Chargés d’Affaires of Canada, France,
and Germany. Also attending were VP for Research Dr
Hassan Al-Derham, VP and Chief Academic Officer Dr
Mazen Hasna, and college deans.
Countries exhibiting at the Fair were Australia, Canada,
France, Germany, Holland, Japan, South Korea, Spain,
Switzerland, UK, USA.
Prof Al-Misnad expressed her appreciation of Prof
Poppema and the ambassadors’ attendance and the
enthusiasm of the participating universities in seeking
QU students to join their respective institutions. She
said: “The Fair follows the success of the previous two,
and is becoming a popular event on the QU calendar
and I am pleased to know that many students have
benefitted from it. This is the first year faculty are
participating and I believe they too will emerge with
useful information and options to further their academic
careers and research objectives.
“The Fair is a timely moment for our students, especially
those who are graduating, to get a sense of the wide
range of possibilities to further enrich their academic
journey. I am proud that we at QU continue to provide
these valuable opportunities to our students and
faculty”.
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Universities, language centers, exchange programs and professional studies
schools included University of Alberta, University of Western Australia,
University of South Australia, University of Canberra, University of Groningen,
Swinburne University of Technology, Bond University, Flinders University,
Maastricht University, Osaka University, LaTrobe University, University of
Santiago De Compostela, Netherlands Center for Higher Education and
Research, British Council, Campus France, IMAGINE Education in Canada,
German Academic Exchange Service (DAAD), and Institut Français.
The day’s program also featured a lecture by Prof Poppema for the students’
benefit on “Student Experiences and Studying Abroad”. He also conducted a
workshop entitled “Quality Works” with QU top leadership on his experience
at the helm of the University of Groningen and his contribution in raising
it to the top 100 in world university ranking. Both universities also signed
a Memorandum of Understanding to support cooperation in student and
faculty exchanges, and academic and research collaboration.
Huda Yasmin Mousa and Samah Abbas from the department of biomedical
sciences, College of Arts and Sciences, aim to pursue their Masters’ in
microbiology after graduation, and commended QU for the opportunity
to find out more about institutions abroad where they could advance their
academic goals.
Scholarships & Partnerships Office director Cesar Wazen said: “We are
pleased to engage our students and faculty in this event which reflects the
Office’s commitment to supporting academic success at home and abroad”.

Campus Life
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DEVELOPING
LEADERSHIP/
LIFE /
WORK SKILLS

As graduation draws near, QU students are thinking
about the next important phase in their life, whether
further study, joining the workforce, or selfemployment. Whichever choice, the students are
equipped academically and in life and work skills to
move on to very bright futures.
The Career Services Center (CSC) has been the
mainstay for QU students in guiding and mentoring
them towards their career goals. The Center’s
commitment is reflected in the self-development
training workshops they provide to students as well
as the professional development opportunities to their
staff to better equip them to meet students’ needs and
expectations.
In March and April, the Center conducted two
important workshops that benefited women students
and students with special needs respectively.
The workshop entitled “Self-Leadership for Women”
engaged 53 women students to acquaint them with
the concept of building their personal leadership
capabilities in light of the changing path for women in
Qatar and the objectives outlined in the National Vision
2030 and the development strategies.
The workshop was conducted in collaboration
with Qatar Petrochemical Company (QAPCO) and
delivered by managing director Qatar Development
and Consultancy Centre (QD & CC) Elizabeth Fleming,
Msheireb Properties learning and development officer
Isra Al-Jefairi, and managing partner Starfish Lane Kids
Kimberley Sheedy.
Through real-life stories, participants were attuned to
the reality of life’s challenges and the importance of
their response to them that makes the difference. The
trainers emphasized that resolution of life’s conflicts
comes from the person her/himself, and encouraged
the students on self-knowledge, determining their
goals, and turning difficulties and challenges into
opportunities to live the lives they want.

Forty students with special needs benefitted from a
series of training workshops to orient them on essential
life skills and personal tools needed to make an effective
contribution to the respective work environments they
opt to enter.
The workshops, conducted in Braille, were organized by
the CSC’s Career Qualifying Program in collaboration
with the International Center for Leadership
Development. They form part of the Center’s ongoing
commitment to equip students with opportunities to
develop and upgrade their skills and capabilities in
keeping with the changing needs of the labor market.
Special Needs Section head Dr Eiman Heji said:
“Today, more and more graduates with disabilities are
entering the Qatari labor market and bringing skill-sets
that are much needed. Such workshops develop these
skills and equip the students with a strong sense of selfconfidence, self-esteem and independence, and ready
them to join the world of work”.
In providing CDF certification training for its staff
to enhance their skills and capabilities, the Center
continued to demonstrate its commitment to ensuring
that the best career services and resources are made
available to students and alumni in planning their
careers and obtaining meaningful employment. Five
CSC staff members followed an in-depth training
program delivered by Front Rowe Consulting during
the year to achieve certification as career development
facilitators (CDF).
In her weekly newsletter of March 17, QU President
Prof Sheikha Abdulla Al-Misnad noted: “The Center is
being ever mindful of the aspirations of our students
and alumni as well as the demands and expectations
of the job market, and the need for well-trained staff to
effectively combine the two”.
The Center also trains students for part-time
employment within the campus community under
the Career Excellence Program, outfitting them with
invaluable work experience while they study for
their degrees, and which will be added value to their
résumés.
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VOTE OF
THANKS

QU President Prof Sheikha Al-Misnad expressed her
appreciation and gratitude to the companies for their
pivotal role in supporting the mission of the university
and providing invaluable opportunities to its students to
enrich their educational experience.
“The word “partner” is the perfect description for
employers who have a close relationship with the
university, one that is based on mutual cooperation
and solidarity”, she said. “Since its inauguration,
Qatar University has grown to be an integral part of
the community and engage employers in order to
prepare the young men and women of Qatar to take
their place in the national development process and in
the leadership of the ambitious projects that are taking
place in Qatar”.
She noted that the practical training that students
receive in the different fields of work is an essential
component of the effective learning process at QU as
it introduces students to the real world of work and
its challenges, and helps them to apply theoretical
concepts outside the classroom, and develop
communication, teamwork and other skills needed in
the labor market.

A critical aspect of QU’s growing success is its
relationship with industry, business, government,
academic and other professional sectors in Qatar.
This relationship has garnered a number of MoUs,
Chair positions, academic and research collaborations,
and above all, a wide range of student opportunities.
QU students have benefitted in no small measure
from sponsorship, internship and training programs
provided by Qatar’s leading companies.
A recent survey showed that 85% of graduating
students are satisfied with the skills and knowledge
they acquire for the job market during their studies
at QU. Graduates joining the labor market have the
advantage of being much sought after by employers
within every sector of the domestic labor market to
contribute their skills and competencies towards the
country’s development and progress. QU regularly
surveys employers, who, in turn, provide both informal
and official feedback. Also, through college Career
Fairs, the annual Sponsorship and Internship Day,
and training experience with prospective employers,
students have gained a thorough understanding of
the local industry and are therefore often chosen over
graduates from other universities.
In recognition of their invaluable support to QU
students, 98 leading companies were honored in the
“Employer Recognition Ceremony” held on March 2.
The event which was organized by QU Career Services
Center (CSC) recognized employers in the public and
private sector who collaborated with various colleges
to train or sponsor QU students during 2013.
Campus Life
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“Employers are playing an important role in stimulating
QU’s sons and daughters to join the disciplines that
are needed in the labor market -- this is especially due
to the sponsorship programs which direct numbers of
future graduates to the needed areas”.
Assistant Vice President for Student Success and
Development Mrs Haya Al-Attiyah praised the
companies for their contribution to enriching and
diversifying students’ university experience by providing
promising professional opportunities for sponsorships
and training.

NURTURING
NATIONAL
STUDENTS

In line with the organization’s commitment to
Qatarization, the Scholarships and Partnerships Office
facilitates national students’ needs and aspirations in
pursuing Masters and PhD studies at top tier universities
around the world, so building a cadre of distinguished
scholars to join QU’s ranks after graduation and
contribute their expertise to the organization’s teaching
and learning environment.
Today, 52 national scholars are studying at universities
abroad and 20 are in preparation for their scholarship
journey to pursue a wide range of studies which will be
of considerable value to the “brain” of QU.
Thirteen scholars have joined QU to date, bringing a
wealth of knowledge and experience gained from their
studies abroad.
At the Annual Scholarships and Internships Gathering in
December, new appointees and current scholars were
honored along with 12 students who benefitted from
services and resources provided by the Office, and MA
and PhD scholars who won research awards from the
Office for Graduate Studies.
QU President Prof Sheikha Abdulla Al-Misnad, VPs,
deans and Office Director Mr Cesar Wazen attended the
event which was also an opportunity for the scholars to
interact with each other and share advice, experiences,
plans, and concerns.

In her remarks, Prof Al Misnad said: “The university is
proud to have students who came back with the highest
degrees from international universities. In establishing
the Scholarship Office, we aimed to prepare qualified
nationals who can handle top academic and
administrative positions in the organization. In this
regard, QU and relevant national authorities provide
these qualified and distinguished students with ultimate
support and invaluable opportunities to gain the highest
levels of academic achievement”.
Mr Wazen highlighted the Office’s responsibility to
administer the programs and support the students
throughout their tenure of graduate study. “It is also
responsible for following up on recipients› financial
and administrative matters as well as monitoring their
academic progress by communicating fully with them
and their respective universities”, he said.
Returned scholar Dr Noora Fetais, currently assistant
professor of computer engineering said: “I am happy to
return to my alma mater as a faculty member at College
of Engineering”.
Ahmad Abdulla Al-Own, lecturer of Islamic law and
jurisprudence in the College of Sharia and Islamic
Studies, obtained his PhD in Islamic Economy from the
Islamic University in Malaysia. “It is my honor to work
at Qatar University to transfer the knowledge I acquired
to the students who are following in my footsteps.
Gratitude to the university and the college for their
support”, he said.
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THE ENTREPRENEURS
ARE COMING
Entrepreneurship is growing in importance in Qatar
and the region. QU and the College of Business
and Economics (CBE) have recognized the need for
education in this regard which will encourage students
towards becoming business owners and so bring added
value to the national economy.
CBE students along with students from other QU
colleges and universities in Qatar and the Gulf
had the opportunity to participate in the first-ever
regional entrepreneurship conference on February
24-25 designed to bring them together with leaders in
business and other sectors to be oriented on the joys
and challenges of owning and managing one’s own
business.
Organized by CBE and Interactive Business Network,
the conference themed “Fostering the new generation
of entrepreneurs in Qatar and the Gulf”, was held under
the patronage of the Qatar Minister of Energy and
Industry H.E. Dr Mohammed bin Saleh Al Sada and
featured international experts in business, education,
and finance, and leaders from various sectors in Qatar
to encourage and support the spirit of entrepreneurship
in Qatar and the Gulf. Guest speakers from around
the world presented insights into the world of business
ownership, management, and related matters.
Commenting on the event, QU President Prof Sheikha
Abdulla Al-Misnad said: “It cannot be overstated the
importance of small and medium businesses to the
health of the national economy and how timely it is
for the younger generation to gain expert advice and
guidance in their plans and journeys towards owning
and managing a successful business”.

Campus Life
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CBE Dean Dr Nitham Hindi pointed to the College’s
continued commitment to promoting an entrepreneurial
culture is reflected in the establishment of the
Entrepreneurship Center of Excellence whose services
include delivering training programs to create
awareness about the importance of entrepreneurship
and to develop critical skills to becoming successful
entrepreneurs.
Through its Business Incubator, the Center also
provides support for prospective business owners to
develop their own business ideas and transform them
into good business plans which may become viable
start-ups.
He noted that in addition, the College offers a
minor in entrepreneurship, and an entrepreneurship
concentration within its MBA program, with the aim to
establishing a platform to support entrepreneurship, and
orienting all efforts to eliminate all barriers to students’
creativity, funding opportunities, and implementation
of ideas.
The forum gained enthusiastic support from companies
and institutions in Qatar which included Qatar
Petroleum, Qatar Development Bank, Enterprise Qatar,
Oryx GTL, Ahli Bank, Qatar Businessmen Association,
Qatar Chamber of Commerce and Industry, MCapital
Group, Qatar Finance and Business Academy, Zoom,
CNBC Arabia, and Al Arab Newspaper.

THIS IS MY
UNIVERSITY
Graduates from QU are an important asset to Qatar as they
have been nurtured throughout their tenure at the organization
to their responsibility to the community in which they live.
With this keen community spirit, they are the organization’s
ambassadors in their link with all sectors of the society and in
their various volunteer, community service, research and other
activities that seek the welfare and progress of the society.
As members of QU Alumni Association (QUAA), alumni have
their fingers on the pulse of the community's needs and
expectations and bring their expertise and skills to bear on
the Association’s wide-ranging efforts to draw the community
closer.
The Association as well as its college and special interest
chapters (which now number 15) bring graduates together in
a host of events and programs for social, training, outreach,
and networking opportunities such as the Annual Alumni
Reunion, Coffee with an Alumnus, and the “Women in
Energy” event organized by the Alumni Chapter College of
Engineering.
The 6th Alumni Reunion which was held on March 5 was
an opportunity to continue the connectedness between the
alumni and their alma mater, and bring them together to
network, share experiences and celebrate their achievements.
Over 400 alumni, relatives and friends gathered at QU
Library’s courtyard for the event which has become a popular
event on the QU calendar.
QU Vice President and Chief Financial Officer Dr Humaid Al
Midfaa told the gathering: “How wonderful are these emotions
of pride and belonging toward the university we graduated
from. How great this loyalty to the place that witnessed the
development of our personalities. Let us celebrate today what
you have achieved as ambassadors of your alma mater”.
The event program included the launch of an exhibition on
QU history, dinner, two short film screenings on the Qatar
University Alumni Association (QUAA) and an amusing
rendering of QU history, sand show illustrating QU history by
Arabs Got Talent finalist Shaima’a Al Moghairi, photography
competition, and distribution of awards for Distinguished
Alumni and Distinguished Chapter.

Ajlan Eid Al-Anzi, Class of ‘92, was
awarded Distinguished Alumni, and
International Affairs Department
and Sports-Female for Distinguished
Chapters. Fatima AlFilasi, Class of
2013, Jassim El-Emadi, Class of 2009
and Asma Jaber, Class of 2008 won the
Photography Competition for the photo
Our#Alumnuswashere.
QUAA President Dr Saif Al Hajari, Class of
’78, expressed his pride and encouraged
the graduates to engage and reconnect
with their alma mater. “You continue to
be engaged in the process of progress
and development in contribution towards
the aspirations of the country’s wise
leadership. I applaud your loyalty to and
confidence in this and to the goals of the
university”, he said.
Commenting on the event QU Alumni
Affairs head Rana Al Falasi said: “It was
great to see everyone having a wonderful
time and catching up on each other’s
news. We applaud their success and look
forward to welcoming many more to the
next event”.
The event also included a kids zone,
organized and supervised by QU’s Early
Childhood Center who provided activities
for children of the attending alumni. “They
are the next generation of QU students.
They are getting to know the university
their parents attended and which gave
them the academic and personal skills to
succeed”, Rana said.
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STUDENTS BUILD IMPRESSIVE
LIST OF
ACHIEVEMENTS
In the Arabic Moot Court Competition, QU College of
Law (LAWC) student team went up against 50 students
from 7 Gulf and Middle East universities, placing 1st
on beating Sultan Qaboos University in the finals. In
the Vis International Commercial Arbitration pre-moot
which was held several days earlier, LAWC students
won writing awards for “Best Memorial – Claimant” and
“Best Memorial – Respondent” over 20 students from 7
law schools from the Gulf and Middle East region.

During the past academic year, QU students
distinguished themselves in a number of academic and
research forums and competitions, and have built up
an impressive list of accomplishments which reflect
the quality of education the organization provides to its
students.

A team of 3rd-year pharmacy students won 1st place
among 135 entrants for their poster presentation
“Preparation and characterization of 3D electrospun
biodegradable nanofibers for wound dressing and other
tissue engineering applications” at the 6th International
Conference on Drug Discovery & Therapy in February.
They followed up a few days later with 1st place win in
the joint QU-Texas A&M at Qatar 5th Annual Materials
Science and Engineering Symposium.

A research presentation by pharmacy students on
blood glucose control in patients with acute coronary
syndromes at Heart Hospital in Qatar won second
As the academic year unfolded, QU students participated
place at the recent 20th Annual Dubai International
and competed in a number of events such as the
Pharmaceuticals & Technology (DUPHAT) Conference
Graduate Research Awards Program of Qatar National
in March. The team of 4th-year students won 2nd Best
Research Fund (March 2014), GCC Hybrid-Car Grand
Oral Presentation over 56 presentations from pharmacy
Prix (February 2014), Arabic Moot Court Competition,
colleges in Qatar, Ukraine, UAE, Saudi Arabia, Egypt,
and Vis International Commercial Arbitration Pre-Moot
India and Pakistan.
(March 2014), Shell Eco-Marathon (SEM) Asia 2014
(February 2014), , and the 3rd Arab Innovation Network
It is the 5th time for CPH participation in the student
Annual Conference (AINAC) (December 2013), to name
conference and the 5th time for its students winning top
a few.
places in the event.
In March, 4 QU PhD students were awarded grants of
over $1million in the QNRF’s first cycle of its Graduate
Research Awards program. The grants will fund their
projects to carry out extensive research in the areas of
urban planning, electrical engineering and computer
science. This highlights in particular the growing list of
women academics and researchers in the science and
engineering field at QU and in Qatar.
College of Engineering (CENG) all-women team Gernas
114 took 1st place in the race category of the Taqa
GCC Hybrid-Electric Grand Prix in Abu Dhabi, beating a
lineup of over 100 students from GCC institutions. This
was followed by second-place win by Team Gernas in
the GTL category of the Shell Eco-Marathon (SEM) Asia
2014 held in Manila, while another CENG team placed
9th in the battery-operated vehicle category.
The two teams joined over 100 students comprising
38 teams from 15 countries in Asia and the Middle East
in the eco-marathon in which student teams designed
and built energy-efficient vehicles and competed to
drive the furthest on the equivalent of one liter of fuel.
Gernas came in second driving 75.2km behind Monash
University’s time of 116.6km.
Campus Life
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Under UREP, from the time of its inception, QU
students have placed high in the competitions, and
this academic year was no exception. A QU health
sciences student won 2nd place among 30 entrants
in the 6th competition for her research on “The
Antiproliferative and Proapoptotic Effect of Thymus
Vulgaris Hot Water Extract on MDA-MB-231”.
Student team YES-QU from the College of Business &
Economics (CBE) placed second in the AINAC for their
“Sammam” project presentation in the event which was
attended by many young people, experts, and scientists
who play an important role in the world of innovation
and entrepreneurship, with the aim to network on
bringing to reality innovative solutions to problems
faced in the Arab world.
The above are some highlights of the wide range of
achievements by QU students and showcases, above
all, the level of excellence of the teaching and learning
environment at QU, the importance the organization
places on student participation in domestic and
external academic research events, and the strength of
the research culture at QU.

NATIONAL
HONORS
Ten QU women graduates were honored at Academic Excellence
Day and were presented with their awards by HH the Emir Sheikh
Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani on March 3 in the presence
of local dignitaries, QU leaders, parents, friends and colleagues.
The Academic Excellence Award is considered the highest
academic honor for individuals and institutions in Qatar.
Kaltham Sultan Al-Kuwari (College of Engineering) and Fatima
Mubarak Al-Khayareen (College of Arts & Sciences) received
Platinum medals while Sara Majid Al Kuwari (College of Business
& Economics), Omayma Abdulla Al-Saei and Mariam Rashid
Al-Khayareen (College of Arts & Sciences), Noof Abdulrahman
Al-Mutawa, Fatima Essa Al-Thawadi and Aldana Abdulla Al-Sulaiti
(College of Engineering), and Aisha Hassan Al-Emadi and Aisha
Abdulla Al-Emadi (College of Law) received Gold medals. Their
achievement was based on the portfolios they presented which
detailed their academic, research, charitable, volunteer and social
activities during their 4 years at QU.
The graduates were celebrated among 20 awardees from across
the country at the event that celebrates distinguished academic
excellence and innovation at universities and colleges in Qatar.
They expressed pride in receiving such a high national honor and
thanked Qatar University for its support in their academic and
personal endeavors and being instrumental in their success.
“We are extremely proud of their achievements that showcase the
quality and excellence of the academic environment at QU, and
wish them the very best”, QU President Prof Sheikha Abdulla AlMisnad.
The awards are considered a testament to Qatar’s leadership in its
belief that the country’s true wealth is its human capacity, instilling a
culture of excellence among the academic community, encouraging
the adoption of international standards of excellence, the
implementation of quality programs, and commitment to improving
outcomes of the academic process.
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LEARNING FROM
THE LEADERS
Over the past year, QU students had the privilege of
interacting with a host of influential leaders on the
domestic, regional and international stage in various
forums held at and hosted by the organization. These
opportunities reflect QU’s ongoing commitment to
enrich students’ academic life and experience.
Students participated in discussion sessions with
University of Groningen President Prof Sibrandes
Poppema on student experiences and studying
abroad; Robert Curbeam on his experience as a NASA
astronaut; Hamas political bureau leader Khaled
Mashal on The Dynamics of Palestinian Reconciliation;
The Netherlands Ambassador to Qatar H.E. Yvette
Burghgraef-van Eechoud on Qatar meets Holland;
Ambassador of Singapore to Qatar HE Wong Kwok Pun
on Singapore-Qatar relations; Ambassador of Ecuador
to Qatar H.E. Kabalan B Abisaab on his country’s
dispute with Chevron-Texaco and its environmental
consequences; Minister Counsellor Bolivarian Republic
of Venezuela in Qatar Mr Felix Alberto Moreno Martinez
on honoring the legacy of the late President Hugo
Rafael Chavez; and former Ambassador of the US to
Egypt Mr Frank Wisner on his country’s policy in Syria,
Egypt and Iran.
At various conferences and forums held at QU,
students heard insightful remarks from:
Qatar Minister of Energy and Industry HE Dr
Mohammed bin Saleh Al Sada at the opening of the
first-ever entrepreneurship conference on February 24;
Qatar Minister of Foreign Affairs HE Khalid bin
Mohammed Al-Attiyah at the College of Law 2-day
conference on “The Syrian Crisis and International Law”
(February 25-26).

Campus Life
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Qatar Minister of Culture, Arts and Heritage HE Dr
Hamad bin Abdul Aziz al-Kuwari, British Ambassador
to Qatar HE Nicholas Hopton, and British Council Qatar
Director Mr Martin Hope at the ceremony on March
17 to celebrate British Book Day and in which 300
books in English were donated to QU Library by British
agencies in Qatar; and Qatar Minister of Education and
Higher Education H.E. Dr Mohammed bin Abdul Wahid
Al Hammadi at the College of Education first Open
Day “Teacher and Proud” to celebrate and promote the
teaching profession (March 11).

CONGRATULATIONS
VP and Chief Financial Officer Dr Humaid Midfaa:
We congratulate you all on this achievement which is an honor for all QU
members –administration, faculty, students and parents. We wish you all success
in your new career life and we aim to see you as distinguished ambassadors and
representatives of your alma mater.
VP for Research Dr Hassan Al-Derham:
Congratulations on achieving this milestone of a lifetime. Having recognized the
importance of learning and knowledge, you now have the ability to contribute to
the wellbeing and growth of the society.
VP for Student Affairs Dr Omar Al-Ansari:
Class of 2014, you should be proud of your achievement that identifies you
as graduates of a university known for its excellence and quality. You make us
all proud and we look forward to hearing of your future accomplishments and
successes. Congratulations and best wishes.
VP for Institutional Planning and Development Dr Saif Al-Sowaidi:
Dear graduates, it was not long ago that you entered Qatar University with goals
and dreams to be the future leaders of this country. You have worked hard and
experienced the joys and challenges of academic life and now you are on the
path to success. Congratulations, and all the very best wishes for a bright future.
Vice President and Chief Academic Officer Dr Mazen Hasna:
Congratulations graduates, on this wonderful achievement as a result of your
hard work and determination. The entire QU community applauds your success
and wishes you even more as you embark on another important journey in your
life. Be assured of our continuing confidence in you and all you aspire to achieve.
Dean College of Arts & Sciences Dr Eiman Mustafawi:
Dear Graduates, it must be a very proud moment for you as it is for us. You have
worked so hard through the years and now you have successfully completed
your degree. I would like to ask you to continue supporting our activities, and to
keep us updated on your achievements in both your career and personal lives.
Congratulations again....the entire University is proud of you.
Dean College of Business & Economics Dr Nitham Hindi:
I would like to take this opportunity to congratulate you on this milestone. This is
the first step to success of many steps to come. I urge you to stay in touch with
your college and university and be part of our continued development. There is
no doubt that the application of international academic standards helped you to
acquire knowledge, skills and abilities that meet the needs of the labor market.
Dean College of Education Dr Hissa Sadiq:
On behalf of all the staff at the College of Education, I extend our sincere
congratulations and blessings to the students of the graduating class of 2014.
We are very proud of the success you have achieved in your lives and to share
with you and your families at this historic moment. We look forward to hearing
about your achievements in the future. Congratulations to you, your parents, your
professors, and to Qatar University and Qatar.
Dean College of Engineering Dr Rashid Alammari:
I extend my sincere congratulations to our graduates as we celebrate
unforgettable moments as you prepare to leave the university. I have no doubt
that you will continue to serve as worthy ambassadors for the college and the
university by building upon our reputation for excellence. You will continue to
serve the community and improve the quality of life with compassion, honesty
and integrity.
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Dean College of Law Dr Hassan Okour:
On behalf of the College of Law, I would like to sincerely congratulate all
graduates on their outstanding achievement. This moment is very special as it
marks your success in overcoming remarkable challenges. May your studies
and experiences at Qatar University serve you well in both your professional and
personal life.
Dean College of Pharmacy Dr Ayman El-Kadi:
We congratulate the 2014 graduates for successfully completing the rigorous
education we offer at Qatar University. You are now charged with upholding the
high standards that have made QU one of the most trusted institutions in the
country. As you start your career always remember that your University degree
is a license to learn and stay committed to lifelong learning. We are proud of you
and believe you will represent the college, the university and your profession well.
Assistant Dean for Student Affairs, College of Sharia & Islamic Studies Dr
Muhammad Modassir Ali:
All praise to Allah who has brought us to this wonderful day yet again. You,
my dear students, by virtue of your hard work, persistence and determination
and of course the prayers of your parents and teachers stand today to see the
fruits of your labour. You have rightly been adorned with the added mantle of
ambassadorship -- of your college and QU. So put your knowledge into practice
and let its light guide you and others and shine forth to all corners of the world.
May Allah, the All-Knowing bless you with His choicest blessings and rewards
from both the worlds.
Associate VP for Student Success & Development Dr Haya Nasser Al-Attiya:
For every ending - there is a new beginning, for every memory - there is a dream
ahead. Congratulations on your graduation from QU! Believe in yourself, in your
talent and skills that have brought you to this special day. Today begins a whole
new chapter in your life. Remember that education is the most powerful weapon
which you can use to change the world.
Associate VP for Graduate Studies Dr Mohsen Guizani:
Congratulations QU graduates! As you prepare for the next chapter, remember
that the key to success is lifelong learning and enjoying what you do. The Office
of Graduate Studies wishes all of you the best of luck as you begin the journey
of creating a better tomorrow for yourself, the nation and the world.
Head, Scholarships & Partnerships Office Cesar Wazen:
Dear graduates, congratulations on successfully completing your academic
journey. You are preparing for another important phase in your life and there are
so many options open to you to continue on the path to success. Choose wisely
and take advantage of every opportunity that will enhance your personal and
professional life. All the very best.
Head Special Needs Section Dr Eiman Khalil H Nazar Heji:
You’ve achieved one of your important goals when you received your degree to
show the world that difficulties of life have an end. They can be exceeded by
perseverance and success, to walk together through the path of this country and
build it by hope, love and loyalty. Congratulations on your success.
Head Alumni Relations Office Rana Al Falasi:
Dear Graduates, we are delighted to pass on our best wishes to you on this
happy occasion. Well done, you make us all proud. We wish you many more
successful years towards a bright future. Congratulations and we look forward
to welcoming you to the QU Alumni Association.
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ذاكرة الجامعة

حفل تخريج الدفعة الثامنة والع�رشين بفندق ال�شرياتون بتاريخ
2005-06-20

حفل تخريج الدفعة التا�سعة ع�رش من طالب جامعة قطر بتاريخ
1996-11-23

حفل تخريج الدفعة ال�ساد�سة من طالب جامعة قطر بتاريخ
1982-06-5
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ثمار المطابع

شعر فؤاد
الخطيب
في الثورة
العربية الكبرى
والهاشميين

جاء كتاب �شعر ف�ؤاد اخلطيب يف الثورة العربية الكربى للدكتورة امتنان ال�صمادي
ع�ضو هيئة التدري�س بكلية الآداب والعلوم باجلامعة لي�سلط ال�ضوء على م�سرية
ال�شيخ ف�ؤاد اخلطيب ،وجتربته ال�شعرية يف الثورة العربية الكربى ،بو�صفه �أحد �أهم
�شعراء الثورة ،ومهند�سيها� ،إذ �أم�ضى حياته داخل املعرتك ال�سيا�سي ،والأدبي،
وخدمهما بقلبه ،ول�سانه ،وقلمه  ،وبد�أ رحلته ال�شعرية وال�سيا�سية قبل �إطالق
ر�صا�صة الكرامة العربية يف احلجاز ،وهو بذلك ،يعد �أحد الأحرار العرب الذين
�أ�سهموا يف �إطالقها ابتداء من اختياره للمكوث �إىل جانب ال�رشيف احل�سني بن
علي .وتكمن �أهمية الدار�سة من كون ال�شاعر اللبناين الأ�صل العربي الوالء مل يحظ
بعناية كافية من الدار�سني مل�سريته الوطنية.
وتكمن �أهمية الدرا�سة يف الإ�سهام بجمع �شعر اخلطيب املتناثر الذي قاله يف
مدح الها�شميني ،والثورة العربية الكربى ،وتوثيقه من اجلرائد التي كانت ت�صدر
يف الع�رشينيات من القرن املا�ضي ،كجريدة القبلة ،واجلزيرة ،والأردن ،وال�رشق
العربي ،ومل يكن جمموعا من قبل ،ال بل �أ�شارت بع�ض املراجع ب�أن �شعره يف
الها�شميني مفقود؛ لذا تعد هذه الدرا�سة-يف حدود ما نعلم -الأوىل التي تت�صدى
ل�شعر اخلطيب اخلا�ص يف الثورة العربية الكربى ،ويف الها�شميني ابتداء من
ال�رشيف احل�سني ،ومرورا ب�أبنائه الأ�رشاف ،علي وفي�صل ،وانتهاء ببالط الأمري
(امللك)عبداهلل حيث �أم�ضى ما يزيد على ثالثة ع�رش عاما يف كنفه يف �رشقي
الأردن.
جاءت الدرا�سة يف ف�صلني :الأول ،تناولت فيه الباحثة ن�ش�أته وتعليمه ،وم�سريته
الأدبية والن�ضالية ،قبل �أن يلتحق بالها�شميني ،وبعد التحاقه بهم ،واهتمت بدوره
الن�ضايل يف خدمة مبادئ الثورة ،وانتهى الف�صل بتناول املالمح الفنية العامة يف
ق�صائد الثورة� .أما الف�صل الثاين ،فقد خ�ص�صته الباحثة لق�صائد اخلطيب يف الثورة
العربية ومدح الها�شميني ،وبلغ عددها ثالثني ق�صيدة ومقطّ عة ،انتظمت يف ثالثة
�أق�سام :وكان �أهمها الأول الذي ا�شتمل على ع�رش ق�صائد قيلت قبل الثورة ،و�شكلت
الإرها�صات التي مهدت للثورة العربية� .أما الق�سم الثالث ،وهو الق�سم الأكرب ،فقد
ا�شتمل على �أربع ع�رشة ق�صيدة ما بعد الثورة ،انتظمت يف ثالثة فروع :يف مدح
الها�شميني ،وق�صائد يف ال�شكوى واحلنني للحجاز و�أيام املجد العربي الوحدوي،
و�أخريا ،امل�ساجالت التي متت بني اخلطيب والأمري (امللك) عبدهلل بن احل�سني  .ومن
�أهم نتائج الدرا�سة تبني �أن ديوانه املجموع واملن�شور عام 1959من قبل ابنه
ريا�ض ،مل يكن غنيا بالقدر الكايف فيما يتعلق ب�شعر الثورة ،ويفتقر �إىل الق�صائد
التي قيلت يف مدح الها�شميني ،بالإ�ضافة �إىل حذف مقاطع خا�صة بالها�شميني
من بع�ض الق�صائد املثبتة به.
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بحصول الحساب على الشارة الزرقاء
جامعة قطر توثق حسابها على شبكة
تويتر للتواصل االجتماعي

�سنوات ،ح�ساب جامعة قطر على �شبكة تويرت @ QatarUniversityيح�صل على ال�شا�شة الزرقاء ،ما يعني
بعد مرور ما يزيد عن �أربع
ٍ
�أن تويرت قامت بتثبيت ح�ساب جامعة قطر ر�سميا!
متابع يف �سنتني ون�صف لي�صل يف نهاية �شهر �إبريل � 2014إىل ما يقارب
وقد حقق ح�ساب جامعة قطر ما يزيد عن الأربعني �ألف
ِ
خم�سني �ألف متابع ،وكان ح�ساب جامعة قطر على �شبكة تويرت قد ظهر يف  ١٧من نوفمرب  ،٢٠٠٩لتبد�أ منذ ذلك احلني رحلة التوا�صل
والتفاعل لإحدى قنوات االت�صال الر�سمية جلامعة قطر عرب الإنرتنت.
وهذا �إجناز يح�سب للقائمني على �شبكات التوا�صل االجتماعية يف جامعة قطر ،فلي�ست كل احل�سابات ر�سمية ،وللو�صول لهذه املرحلة،
يحتاج االمر مل�صداقية عالية ،وبذل جهد كبري.
وال�س�ؤال الذي قد يتبادر �إىل الذهن ماذا يعني تثبيت احل�ساب؟  ،الإجابة بب�ساطة ب�أن ح�ساب جامعة قطر على �شبكة تويرت �أ�صبح الآن
ميثل جامعة قطر ب�شكل ر�سمي ،ويعرب عنها ،فيما تن�رشه من اخبار ومعلومات و�صور ،مما يوفر للمتابعني معلومات موثوقة ،واقعية،
وم�ؤكدة.
وحول ذلك يتحدث ب�رش �أ�سامة احلم�صي ،من�سق �شبكات التوا�صل االجتماعي يف جامعة قطر "�إن �أكرث ما مييز رحلة ح�ساب جامعة قطر
على موقع تويرت ،هو نهجها املتدرج واملتزن يف تطوير �سبل التوا�صل ،ومرورها بجميع املحطات على طريقها ،ب�شكل يرثي التجربة،
ويجعل �أ�سا�ستها قويةًُ ،تبنى عليها اخلطوات امل�ستقبلية بثقةٍ م�ستقبالً" .
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ندوات

جامعة قطر تنظم:
ندوة حول اآلثار
اإلسالمية في
إسبانيا

نظمت جلنة الندوات يف كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر ندوة بعنوان:
الآثار اال�سالمية يف �إ�سبانيا قام بتقدميها الدكتور خو�سيه لوبيز من كلية
لندن اجلامعية يف قطر بح�ضور عدد من �أ�ساتذة وطالب ق�سم ال�ش�ؤون
الدولية والعلوم الإن�سانية وكلية الهند�سة الذين �ساهموا يف �إثرائها من
خالل مناق�شات حول مو�ضوع الندوة.
ق ّدم الدكتور معني �صادق� ،أ�ستاذ التاريخ والآثار يف ق�سم العلوم
الإن�سانية بكلية الآداب و العلوم يف جامعة قطر ،الدكتور خو�سيه لوبيز
للح�ضور وبد�أت الندوة مبقدمة عر�ضها د .لوبيز عن الآثار اال�سالمية يف
ا�سبانيا وذلك خالل املراحل التاريخية املتعاقبة من حكم امل�سلمني يف
الأندل�س منذ الفتح اال�سالمي عام  711بقيادة طارق بن زياد قادم ًا من
طنجة حتى نهاية احلكم اال�سالمي للأندل�س حيث عر�ض الدكتور ملحات
من تاريخ املدينة خالل حكم امل�سلمني هناك ،وكذلك تطرق لأهم الأحداث
التي رافقت ذلك خالل حكم ملوك الطوائف واملرابطني واملوحدين
والأغالبة واملور�سكيني وغريهم حتى �سقوط �آخر معاقل امل�سلمني يف
غرناطة عام  1494م.
وقد عر�ض د.لوبيز مناذج مميزة من املعامل احل�ضارية املعمارية التي
التزال قائمة يف عدة مدن ا�سبانية مثل قرطبة حا�رضة اخلالفة الأموية
يف الأندل�س يف عهد الأمري عبد الرحمن الداخل (امللقب �صقر قري�ش) حيث
�أحاطها ب�أ�سوار عالية ،و�شيد فيها مباين عامة �ضخمة ،ومكتبات و�أدخل
تقنيات متقدمة للري ،والكثري من مرافق اخلدمات مثل حمامات البخار
التي ت�ضاهي مثيلتها يف دم�شق يف العهد الأموي ،وتطرق �أي�ض ًا اىل
احلدائق ال ّغناء التي كانت حتيط باملدينة من كل جانب .ومن �أهم معامل
قرطبة التاريخية التي عر�ضها ،م�سجد قرطبة الكبري والتو�سعات العديدة
التي مرت به عرب الع�صور اال�سالمية يف الأندل�س  ،كذلك تطرقت الندوة
اىل غرناطة جوهرة املدائن يف الأندل�س ،والتي �أن�ش�أ امل�سلمون فيها ق�رص
احلمراء ،وكذلك قلعة �ضخمة حلمايتها .و�أ�شار ال�ضيف يف حديثه �إىل
�أثر احل�ضارة الإ�سالمية الكبري الذي انتقل اىل �أوروبا الغربية يف البداية
عرب �شمال �أفريقيا ثم بعد ذلك انطالق ًا من الأندل�س خالل ثمامنائة عام
تقريب ًا من احلكم اال�سالمي هناك� ،أي منذ الفتح اال�سالمي الأموي لها
عام  711م يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان حتى �سقوط �آخر حكم
ا�سالمي يف غرناطة عام  1494م.
وقال« :لقد نقل امل�سلمون اىل الأندل�س معامل متعددة من الرتاث اال�سالمي
فمن حيث اللغة على �سبيل املثال دخل قامو�س اللغة الإ�سبانية املئات
من الكلمات ذات الأ�صول العربية ،ونقل امل�سلمون اىل هناك كذلك فنون
عمارة الق�صور والقالع والزخارف اال�سالمية ،كذلك علوم الطب والأدب
والتقنيات الزراعية الرتاثية».
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محمد األبرش

وجوه من
جامعتي
مي�ضي الأبر�ش بالف�صل الثالث له بجامعة قطر ،بعد انتقاله �إليها من جامعة دم�شق ،حيث يدر�س
بكلية ال�رشيعة باجلامعة  ،بد�أ حممد رحلة تعرفه على اجلامعة من خالل م�شاركته يف م�سابقة
ال�شعر ،وت�أهله للمرحلة النهائية وح�صل على املركز الرابع بق�صيدة من ال�شعر املوزون ،وكانت تلك
هي حماولته الأوىل لالندماج يف جمتمع اجلامعة  ،تابع بعد ذلك حماوالته ف�شارك يف م�سابقة
«من�شد اجلامعة» وح�صل فيها على املركز الأول  ،كما مت اختياره م�رشفًا لرحلة العمرة ال�سابعة التي
ع�ضوا �إدار ًيا يف النادي  ،ويعترب حممد احد �أميز
نظمها نادي كلية ال�رشيعة ومن ثم اختياره ليكون
ً
م�شاركاته يف جمتمع اجلامعة يف فعالية منوذج القمة العربية التي نظمتها رابطة اخلريجني ممثلاً
عن دولة موريتانيا.

بتول حجاوي

طالبة بكلية الهند�سة ال�صناعية ان�ضمت �إىل جامعة قطر برتقب ثم اندجمت يف جمتمع اجلامعة
وجعلت من املجتمع اجلامعي جزءا ال ت�ستغنى عنه من حياتها .تقول بتول ب�أنها حر�صت على
امل�شاركة يف كل الأن�شطة التي وجدتها �أمامها ولعل �أبرزها احتفاالت اليوم الوطني والقرية
الثقافية وامل�شاركة يف م�ؤمتر حماكاة منظمة العامل الإ�سالمي ممثلة عن دولة ال�صومال  ،وتكللت
جتربتها اجلامعية بان�ضمامها �إىل نادي مناظرات جامعة قطر ،واحتالل فريقها للمركز الثاين
يف دوريات املناظرات لعام  2013وتكرميها مرتني �ضمن �أف�ضل  10متحدثني  .وتتابع بتول
لتحكي عن �أن�شطتها الأكادميية مثل م�شاركتها يف ور�شة نظمت خ�صي�صا لطالبات هند�سة �صناعية
ومدتها �أ�سبوع  ،ما بني ور�شة الهند�سة امليكانيكية وما بني رحلة �إىل م�صنع ميتاليك�س يف املدينة
ال�صناعية لرتى واقع العمل .تقول بتول :حياتي بال �أن�شطة ال طعم ال وال لون .

محمد هشام مرعي

طالب بكلية الهند�سة الكيميائية بجامعة قطر ،التحق باجلامعة عام ،2010بد�أ م�شاركته يف
الأن�شطة اجلامعية منذ كان طال ًبا بالربنامج الت�أ�سي�سي ،و�أول م�شاركاته يف الأن�شطة كانت
الت�صوير يف فعالية القرية الثقافية  2011حيث بد�أت يف الت�صوير الذاتي .ويذكر حممد �أن بداية
تكون ال�شخ�صية القيادية يف حياته كانت مع �أول يوم التحق فيه مب�رشوع م�رصف الوقت �صيف
 2011بعد نهاية ف�صله الثاين يف اجلامعة .يقول« :كانت هذه بوابة فتحت عيني على عامل التطوع
و القيادة ال�شبابية و كانت هي بداية معرفتي لأ�شخا�ص كرث �ساعدوين على اكت�ساب ثقة كبرية
يف نف�سي و يف قدراتي يف العمل يف املجال الإعالمي ».وبعد التحاقه مب�رصف الوقت ب�أقل من
�شهر �أ�صبح م�س�ؤو ًال ب�شكل كامل عن �إدارة عمل اللجنة الإعالمية يف امل�رشوع وكانت �أول م�شاريع
م�رصف الوقت التطوعية بجامعة قطر هي تنظيم اللقاء التعريفي .2013
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بلغت  1289حالة وفاة في  6سنوات
دراسة تؤكد على التكلفة العالية
للحوادث
ك�شفت درا�سة �أجراها مركز قطر لدرا�سات ال�سالمة املرورية
بجامعة قطر م�ؤخراً ب�أن عدد وفيات حوادث الطرق خالل �ست
�سنوات يف الفرتة ما بني  2007و  2012بلغت حوايل 1289
حالة وفاة ،وذلك بتكلفة �إجمالية ُتق ّدر بـ �أكرث من  17.6مليار
ريال قطري تقريباً .و�شهدت هذه الفرتة وقوع �أكرث من مليون
حادث بني حوادث بليغة وب�سيطة  ،وقد قام ب�إجراء هذه الدرا�سة
وهن � :آمنة زيدان
طالبات من كلية الهند�سة يف جامعة قطر ّ
وابت�سام علي وجواهر النابت ونورا احلاج� ،أ�رشف على الدرا�سة
كل من د .خليفة نا�رص �آل خليفة مدير مركز قطر لدرا�سات
ال�سالمة املرورية يف جامعة قطر ،والعميد امل�ساعد للأبحاث
والدرا�سات العليا يف كلية الهند�سة بجامعة قطر د .عبداملجيد
حمودة.
و�أو�ضحت الدرا�سة �،أن تكلفة احلوادث املرورية يف دولة قطر
خالل عام  2007فقط بلغت نحو  2.5مليار ريا ًال قطري ًا تقريب ًا
و�صو ًال �إىل  3.2مليار ريا ًال قطري ًا تقريب ًا بحلول عام ،2012
الأمر الذي ُي�شري �إىل �أن دولة قطر انفقت مبعدل ما يقارب % 2.7
من الناجت املحلي االجمايل على احلوادث املرورية �سنو ًيا.
وبالتايل ت�شري هذه الأرقام �إىل �أهمية هذه الدرا�سة ،والتي حتاول
الوقوف على تكلفة احلوادث املرورية ،وما يرتتب عليها من
�أ�رضار وخ�سائر �إن�سانية واقت�صادية واجتماعية ونف�سية على
الفرد واملجتمع ب�شكل عام.
وقد ا�ستندت هذه الدرا�سة على منوذج عاملي ُيعرف با�سم «ر�أ�س
املال الب�رشي» ،والذي ُيعنى بتقدير تكلفة احلوادث املرورية
واخل�سائر املرتتبة عليها خالل فرتة زمنية معينة ،ويرتكز هذا
النموذج ب�شكل رئي�سي على بحث ودرا�سة ثالث حماور رئي�سية،
وهي تكلفة الأ�رضار الب�رشية ،وتكلفة املمتلكات والأ�رضار
املادية ،وتكلفة الأ�رضار العامة  ،وعملت الباحثات على تق�صي
العديد من اجلوانب التي تندرج حتت املحاور الثالث املذكورة،
منها التكلفة الطبية ،وخدمات الطوارئ ،واخلدمات بعيدة املدى،
وتكلفة �أ�رضار املركبات ،وتكلفة �رشكات الت�أمني ،والتكلفة
الق�ضائية والأمنية.
مت ت�صنيف الوفيات البالغ عددهم � 1289إىل � 523ضحية
ّ
من ال�سائقني ،و � 377ضحية من الركاب ،و � 389ضحية من
املارة واملُ�شاة خالل � 6سنوات  ،ويف ت�صنيف �آخر يتناول النوع
ّ
االجتماعي ل�ضحايا احلوادث املرورية� ،أ�شارت الدرا�سة �إىل وفاة

 1197ذكراً ،و � 92أنثى ،خالل الفرتة ما بني  2007و  ، 2012يف املناطق
التي ت�شهد ازدحاما مروريا خانقا والتي تعرف با�سم النقاط ال�سوداء.
وينطبق مفهوم النقاط ال�سوداء على املواقع التي تكرث فيها حوادث املرور
ب�شكل متكرر �سواء �أدت هذه احلوادث �إىل وقوع �ضحايا �أو �إ�صابتهم
�إ�صابات بالغة �أو اقت�رصت على �إحداث �رضر يف الأمالك العامة واخلا�صة.
ويعترب حتديد هذه النقاط عام ًال مهم ًا لدرا�سة هذه املناطق والأ�سباب التي
ت�ؤدي �إىل وقوع حوادث فيها كوجود م�شاكل يف الت�صميمات الهند�سية
للطرقات �أو يف ال�رسعة املحددة ل�سري املركبات فيها  ،كما تناول البحث
�أي�ض ًا درا�سة التكلفة االقت�صادية للحوادث املرورية يف العامل والإ�صابات
الناجمة عنها ،حيث بلغت قيمة التكلفة االقت�صادية نحو  518مليار دوالر
�سنويا بينما ُتقدر خ�سائر الدول منخف�ضة ومتو�سطة الدخل بنحو  65مليار
دوالر �سنوياً.
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في حوار مع د.محمد دياب
حصـول الصيدلة على
االعتماد من أهم انجازاتها
ال�رشح الكامل لأهداف البحث و�أهميته واجراءاته يقوم الطالب بجمع املعلومات
املتعلقة بخلفية البحث للت�أكد من مدى فهمه ملو�ضوع الدرا�سة ويقوم �أي�ضا بجمع
البيانات املطلوبة لإجرائه وكل ذلك يتم حتت ا�رشاف ع�ضو هيئة التدري�س امل�رشف
على مو�ضوع البحث.
• ال�صورة النمطية لل�صيدالين يف املجتمع دائما ال تتجاوز �صورتها ال�سطحية
عن بيع الدواء وخالفه ،كيف تقومون يف كلية ال�صيدلة بجامعة قطر بتقدمي
�صورة مغايرة للطلبة و املجتمع عن هذا التخ�ص�ص؟
تواكب اجلامعة التطورات الهائلة احلا�صلة يف مهنة ال�صيدلة من خالل توفري
الربامج والدرا�سات العليا التي من �ش�أنها اخراج كفاءات علمية عالية  ،فالدور
الذي يلعبه ال�صيدالين حاليا بالعمل جنبا اىل جنب مع الطبيب من خالل اال�شرتاك
يف و�ضع اخلطة العالجية للمر�ضى والعمل على حل امل�شاكل املتعلقة با�ستخدام
الأدوية واحلد منها وتقدمي اال�ست�شارات اخلا�صة بالأدوية ما هو �إال دليل على
�أهمية املهنة وتطورها.
• كيف تعملون على ا�ستقطاب الطالب القطريني؟
تواكب جامعة قطر التطورات الهائلة احلا�صلة يف مهنة ال�صيدلة تعري كلية ال�صيدلة اهتماما كبريا جلذب املواطنني القطرين وحثهم على العمل �أو
من خالل توفري الربامج والدرا�سات العليا التي تقوم بتخريج
الدرا�سة يف الكلية على حد �سواء .لذا �شكلت اجلامعة جلنة متخ�ص�صة تعمل على
كفاءات علمية عالية .ومتا�شيا مع هذه التطورات يف املهنة عملت اجتذاب الطلبة القطريني للدرا�سة يف الكلية وقد كلفت حديثا بالقيام مب�ساعدة
كلية ال�صيدلة يف جامعة قطر على توفري برنامج دكتور �صيديل هذه اللجنة والقيام على توجيهها .وتقوم هذه اللجنة مبهامها من خالل تنظيم
للعمل على تغطية الطالب ملثل هذه الكفاءات يف �سوق العمل ،
الن�شاطات املتعلقة بزيارات املدار�س لتقدمي عرو�ض عن املهنة وك�شف التطور
كما توفر اجلامعة برنامج املاج�ستري يف العلوم ال�صيدالنية الذي الكبري الذي طر�أ عليها يف الع�رص احلايل،وتقوم �أي�ضا هذه اللجنة بالتن�سيق
من �ش�أنه رفع الكفاءات التي يتم �ضخها يف �سوق العمل وتقدمي مع خمتلف اجلهات ال�صحية يف الدولة للعمل على توفري بعثات درا�سية للطلبة
�صورة مغايرة للمجتمع عن هذه املهنة  ،حول هذا املو�ضوع
القطريني للدرا�سة يف الكلية حيث يتلقى الطالب راتب �شهري من اجلهة املانحة
�أجرينا حوارا مع الدكتور د.حممد دياب �أ�ستاذ م�ساعد يف كلية
وي�ضمن العمل لديها مبجرد التخرج من الكلية.
ال�صيدلة بجامعة قطر.
• بداية �أخربنا عن تخ�ص�صك الدقيق و�سنة ان�ضمامك جلامعة
قطر؟
حا�صل على دكتوراه يف ال�صيدلة ال�رسيرية -ع�ضو هيئة
تدري�س يف كلية ال�صيدلة –ق�سم ال�صيدلة ال�رسيرية واملمار�سة
االكلينيكية ولقد ان�ضممت �إىل جامعة قطر يف عام .2013
• هل ت�رشكون الطالب يف الأبحاث العلمية التي تقومون بها؟
بالت�أكيد ،حيث يدر�س الطالب �أوال املواد التي تزوده مببادئ
و�أ�صول البحث العلمي وكيفية القيام به ومن بعد ذلك يتم �إ�رشاك
الطالب يف �أن�شطة البحث العلمي لتطبيق ما تعلمه  ،فبعد اعطائه
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مباني جامعة قطر
والهوية اإلسالمية
ُ
والعربية
يعرب مبنى جامعة قطر عن الهوية الإ�سالمية ب�شكل وا�ضح ومتتاز
املباين فيها بطابع املعمار الإ�سالمي ،الأمر الذي يعطي الفر�صة
للطالب كي يتعرف على ما�ضيه و يتم�سك به  ،وحتر�ص جامعة قطر
دائما �أن ت�شجع الطالب على احلفاظ على تاريخه و تقاليده من خالل
املزج بني احل�ضارة القدمية و�أ�ساليب البناء احلديث .ويقوم ق�سم
العمارة يف كلية الهند�سة بجامعة قطر بت�شجع الطلبة على ا�ستخدام
الطراز والو�سائل احلديثة يف البناء وبنف�س الوقت احلفاظ على الهوية
و الطراز الإ�سالمي �إذ ال ميكن التم�سك باملا�ضي فقط لأن �أ�ساليب
البناء احلديثة �أقوى ولكن ميكن العمل على تطوير الطراز القدمي
بالأ�ساليب احلديثة  ،وحول هذا املو�ضوع �أجرينا حوارا �صحفيا مع
الدكتور جمال بو�ساعة �أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم العمارة و التخطيط
العمراين بجامعة قطر.
 -1كيف ترون �أهمية انعكا�س الهوية العربية الإ�سالمية من خالل
ت�صميم مباين جامعة قطر ؟
يعرب مبنى جامعة قطر عن الهوية الإ�سالمية ب�شكل وا�ضح حيث قام
بت�صميمة املهند�س املعماري كمال كفراوي يف ال�سبعينيات وقد مت
افتتاح جامعة قطر يف عام  1973و متتاز املباين بطابع املعمار
الإ�سالمي الأمر الذي يعطي للطالب الفر�صة كي يتعرف على ما�ضيه
ويتم�سك به.
 -2هل من املمكن �أن ت�رشح لنا عنا�رص التكوين الهند�سي التقليدي
امل�ستخدم يف جامعة قطر ؟
�أول العنا�رص التي تظهر يف عني الطالب عندما يدخل و يعاين مباين
اجلامعة هو عن�رص ملقف الهواء (البارجيل ،البادجري) وهو عبارة
عن عن�رص معماري تقليدي كان ي�ستعمل لتهوية املباين و امل�ساكن
قدميا ،و قد ا�ستعمل املهند�س املعماري هذا العن�رص يف ت�صميمه
ملباين اجلامعة .العن�رص الثاين هو امل�رشبيات حيث ي�ستخدم فيها
العنا�رص اخل�شبية التي كانت ت�ستخدم قدميا للحماية من ال�شم�س و
توفري الظل ،و قد ا�ستخدم املهند�س هذا العن�رص يف ت�صميمة ملباين
و ممرات اجلامعة حلماية الطلبة من ال�شم�س و توفري الظل خ�صو�صا
يف ف�صل ال�صيف لهذا يالحظ ا�ستخدام اخل�شب و اللون البني كثريا يف
ت�صميم مباين اجلامعة.
 -3يالحظ تطور توظيف العن�رص التقليدي يف املباين اجلامعية  ..من
ال�شكل التقليدي �إىل ال�شكل الع�رصي يف املباين اجلديدة مع احلفاظ
على ذات الروح ؟
الإن�سان ال يريد ان يبقى يف املا�ضي و �إمنا يريد التجديد دائما ،ولهذا
ال�سبب ن�شجع الطلبة على ا�ستخدام الطراز والو�سائل احلديثة و بنف�س
الوقت احلفاظ على الهوية و الطراز الإ�سالمي .يجب على االن�سان
املوازنة بني املا�ضي و احلا�رض و امل�ستقبل� ،إذ ال ميكن التم�سك

باملا�ضي فقط لأن �أ�ساليب البناء احلديثة �أقوى ولكن ميكن �أن نطور
الطراز القدمي بالأ�ساليب احلديثة بحيث تت�أقلم مع الو�ضع احلايل.
�سنجد بع�ض املباين يف اجلامعة التي حاولت احلفاظ على هذه
الروح مثل مبنى الإدارة واالقت�صاد اجلديد الذي راعوا يف ت�صميمه
تقنية الفناء و هي من العنا�رص املعمارية القدمية ،هذا النوع من
املباين ،رغم �أنه حديث ،لكن �إن دجمته مع املباين القدمية جلامعة
قطر فمن امللحوظ �أنك �ستجد نقلة �سل�سة
جميله للمزج بني املا�ضي و احلا�رض.
 -6كيف تقومون يف ق�سم العمارة والتخطيط
العمراين بجامعة قطر يف جعل املهند�س
القطري على دراية كاملة بالطراز املعماري
التقليدي ويف ذات الوقت ميتلك �أدوات معرفية
حديثة؟
توجد بع�ض امل�ساقات التي تتكلم عن الرتاث
العمراين ،و العمارة الإ�سالمية ،وهناك فر�صة
للطالب كي يتخ�ص�ص يف هذا املجال .كما
تهتم اجلامعة بجلب خرباء يف جمال البناء
القدمي يف قطر و العمارة الإ�سالمية ب�شكل عام
و�أي�ضا تهتم بالزيارات امليدانية للأحياء و
املدن الرتاثية مع الرتكيز على مراعاة الطلبة
لأ�ساليب العمارة الإ�سالمية و القدمية يف
م�شاريع تخرجهم.
 -7ما هي �أبرز الأدوات املعرفية التي يجب
�أن ميتلكها املهند�س ؟
يجب على الطالب �أوال درا�سة تاريخ
العمارة القدمي ،خ�صو�صا يف مادة تاريخ
العمارة الإ�سالمي فيكون الطالب على دراية
باحل�ضارات القدمية مثل الأموية ،العبا�سية،
الفاطمية ،اململوكية ،الأندل�سية ،و العثمانية
فيكون عند الطالب الدراية الكاملة يف �أ�ساليب
العمارة من �أول بزوغ الإ�سالم اىل الأ�ساليب
احلديثة التي ت�ستخدم اليوم.
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جامعة قطر تسهم في تعزيز
الهوية العربية واإلسالمية

جامعة قطر كانت وال تزال ت�ضع يف �سلم �أولوياتها واهتماماتها االهتمام بالهوية
العربية والإ�سالمية واالعتزاز بها وتعزيزها ولفت الأنظار �إليها ،ويتجلى ذلك يف
الفعاليات والأن�شطة وامل�ؤمترات التي تنظمها �سنويا  ،ومن جتليات اهتمامها بالهوية
العربية والإ�سالمية احلر�ص على االعتزاز باللغة العربية ،و�إتقانها من قبل اجليل النا�شئ
والعمل على �إبقائها لغة حية وديناميكية يف ع�رص تكنولوجيا التوا�صل االجتماعي،
وتعزيز مكانتها ودعم تعليمها وتعلمها من خالل طرق م�ستحدثة يف التدري�س وتطبيقها
وتنمية احلركة البحثية والتعليمية يف ق�سم اللغة العربية خا�صة ويف اجلامعة ككل.
ويف حديث له عن دور اجلامعة يف دعم الهوية العربية والإ�سالمية� ،أ�شاد د.علي
الكبي�سي رئي�س ق�سم اللغة العربية يف جامعة قطر بدور اجلامعة يف دعم الهوية العربية
والإ�سالمية من خالل اجلهد الذي تبذله من �أجل ن�رش اللغة العربية وتو�سيع �آفاقها
�إميانا منها ب�أنها عن�رص �أ�صيل يف تكوين الهوية العربية والإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل
�أن �سيا�سات اجلامعة تهدف �إىل تطوير الربامج التعليمية املعتمدة يف الق�سم وذلك ما
جنحت فيه ف�أ�صبحت مادة �إجبارية يف جميع التخ�ص�صات .كما ا�ستحدثت جامعة
قطر برنامج زمالة علمية يف اللغة العربية يهدف �إىل ا�ستقطاب نخبة من علماء اللغة
العربية من جميع �أنحاء العامل لق�ضاء عام �أكادميي يف جامعة قطر ،ي�سهمون من
خالله يف خدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها ودعم الهوية العربية والإ�سالمية ،و�إىل
تر�سيخ مفهوم االنفتاح لدى جامعة قطر ،واال�ستفادة من التجارب الرائدة يف جماالت
التدري�س والبحث ،وتر�سيخ ثقافة ال�رشاكات املنتجة والتقاليد الأكادميية العاملية،
ويهدف برنامج الزمالة �إىل تعزيز مكانة اللغة العربية ودعم تعليمها وتعلمها من خالل
طرق م�ستحدثة يف التدري�س وتطبيقها ،وتنمية احلركة البحثية والتعليمية يف ق�سم
اللغة العربية ،واجناز بحوث علمية غري تقليدية ،ودعم برنامج املاج�ستري يف اللغة
العربية بالإ�رشاف والتوجيه ،وبناء �رشاكة م�ستقبلية مع نخبة من العلماء واجلامعات
وامل�ؤ�س�سات العلمية املرموقة.
و�أ�ضاف�« :إن اللغة العربية جزء مهم من تكوين ثقافتنا ذلك �أن االهتمام بها هو
االهتمام احلقيقي بالهوية العربية  ،وال ي�أتي االهتمام بها فقط من املرحلة اجلامعية
بل منذ ن�ش�أة الطفل ينبغي �أن ُيلقن بع�ض الكلمات العربية كي يتعلم كيف ينطقها ثم
بعد ذلك يدر�س ق�ص�صا باللغة العربية ومن بعدها ينتقل �إىل مرحلة قراءة الكتب عندما
يكت�سب هذه املهارة يف املدر�سة.
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" تعمل جامعة
قطر على
إبقاء اللغة
العربية حية
وديناميكية في
زمن التواصل
االجتماعي "

الخريجة نادية فخرو:
تعلمت بالجامعة أسس تعزيز مهارات
التنميـة البشريـة
 حدثينا عن جتربة ا�ستفدت منها يف م�سريتك اجلامعية ؟من �أجمل التجارب التي خ�ضتها خالل فرتة الدرا�سة هي التدريب ال�صيفي
يف �رشكة اك�سون موبيل والتي كنت �أذهب �إليها يف كل �إجازة �صيفية ،وقد
كانت التجربة مليئة بالتحديات وامل�صاعب �إال �أنها يف الوقت ذاته كانت
م�شوقة ومفيدة يل وخا�صة على ال�صعيد املهني ،فكنا نقوم بالعمل على
م�شاريع خمتلفة يف كل �إجازة �صيفية ونقوم بت�سليمها مل�رشف امل�رشوع.
ولقد كان لهذا التدريب �أثر �إيجابي كبري على درا�ستي فقد �سنحت يل
الفر�صة لتطبيق املعلومات النظرية على �أر�ض الواقع وخا�صة يف جمال
عملي احلايل.
 وماذا عن طموحاتك يف امل�ستقبل؟�أهم ما �أتطلع �إىل حتقيقه حاليا هو �إتقان املهام املختلفة املتواجدة ،كما
�أ�سعى لإ�ضافة �شيء من �إبداعي و�أفكاري يف املهام التي اكلف بها  ،حتى
�أكون قدوة لزمالئي يف العمل وبطبيعة احلال �سي�ؤهلني ذلك لالرتقاء �إىل
املنا�صب الإدارية العليا �إن �شاء اهلل.
اخلريجة نادية �إبراهيم فخرو ،تخ�ص�ص مالية يف كلية الإدارة
واالقت�صاد بجامعة قطر ،حدثتنا عن رحلة متيزها يف اجلامعة
و�أن هدفها الرئي�سي منذ دخولها اجلامعة كان احل�صول على
املعدل  4.0يف كل ف�صل درا�سي ،والتخرج �ضمن قائمة ال�رشف
واملتميزين �أكادمييا ،ويف حوار معها ك�شفت لنا عن رحلتها
اجلامعية منذ البداية ،وفيما يلي ن�ص احلوار:
 بداية ،حدثينا عن �سبب اختيارك لتخ�ص�ص املالية ؟يرجع �سبب اختياري لتخ�ص�ص املالية لكرثة الوظائف التي
ت�ستفيد من ذلك املجال و�إنني �أ�سعى �أن �أوظف كل ما تعلمته يف
مواقف حياتي املتعددة و�أي�ضا يف الأمور املهنية.
 ما هي �أهم هواياتك التي متار�سينها؟�أقوم بقراءة ال�صحف ب�شكل يومي وذلك لأنها جتعلني على �إملام
تام بجميع الأحداث التي تدور يف العامل �سواء �أكانت �سيا�سية �أم
ثقافية �أم اجتماعية كما �أحر�ص على متابعة امل�ستجدات يف عامل
التقنية والتكنولوجيا.

 ماذا متثل لك جامعة قطر؟متثل يل جامعة قطر ال�رصح التعليمي الذي اكت�سبت منه اخلربات
واملهارات احلياتية التي ا�ستفيد منها الآن يف م�ساري العملي ،ناهيك
عن م�ستوى التدري�س العايل الذي تتميز به جامعة قطر� ،إ�ضافة �إىل جو
التفاعل والتعامل مع الأ�ساتذة والطلبة املنتمني �إىل خمتلف اخللفيات
الثقافية والعلمية الذي توفره اجلامعة.كما تعلمت من جامعة قطر كيفية
تعزيز مهارات التنمية الب�رشية مبا فيها الثقة بالنف�س بالإ�ضافة �إىل
تنمية مهارة التفكري الناقد و�أخذ الأمور عن ثقة وقناعة.
 ا�رشحي لنا بع�ض اخلطوات التي من خاللها تخرجت بتفوق؟بداية دخلت اجلامعة و�أنا عاقدة عزمي على التخرج من اجلامعة
بامتيازويف مرتبة ال�رشف وحتقق ذلك – بف�ضل اهلل �سبحانه – من خالل
املتابعة واجلهد والدرا�سة �أوال ب�أول والعودة �إىل �أ�ستاذ املقرر يف حال
احلاجة �إىل املزيد من التو�ضيح والفهم ،فجميع الأ�ساتذة م�شكورين على
جهدهم وحر�صهم يف م�ساعدتنا وتقدمي املعارف لنا.
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الخريــــــج نايف الشمري:
جامعـة قطر قدمت لي الكثير
ماهي اخلطوات التي اتبعتها لكي تكون طالبا ناجحا؟
ينبغي على كل �إن�سان يطلب العال �أن يتوكل على اهلل قبل كل �شيء ،ثم
ير�ضي والديه خا�صة �أمه ليكون منب�سطا يف حياته غري كئيب فتتفتح
له �أبواب النجاح من كل جهة� ،إ�ضافة �إىل اجلد واالجتهاد واملثابرة على
الدرا�سة ،وال �سيما تنظيم الوقت ،لأن تنظيم الوقت مهارة مهمة للطالب
واخلبري ،كل هذه العوامل كانت �سببا يف جناحي يف امل�سرية اجلامعية.
ما هي الن�صيحة التي تود �أن تقدمها لإخوانك يف جامعة قطر؟
ينبغي على كل �إن�سان �أن يعمل لأجل ر�ضى اهلل تعاىل �إن �أراد خدمة وطنه
يف �أي جمال من املجاالت فما دام �أنه ير�ضي اهلل تعاىل ف�إنه تلقائيا
يخدم وطنه  ،ودولة قطر حتتاج الكفاءات يف كل املجاالت حتى حتافظ
على هذا التطور وتواكب الدول املتقدمة.

اخلريج نايف مطر ال�شمري تخ�ص�ص الإدارة املالية من كلية
الإدارة واالقت�صاد خري مثال على الطالب املثايل الذي واجه
ال�صعوبات والتحديات يف حياته ،لكنها مل ت�ضعف عزميته يف
�إكمال م�سرية التعليم اجلامعي ،بل وتخرج منها بامتياز ،و�رضب
مثال للطالب املجد املجتهد الذي يحب خدمة �أمته ووطنه من
خالل العلم والتعلم رغم االرتباطات الكثرية يف درا�سته وعمله
�إ�ضافة �إىل م�ساندته لأ�رسته وتلبيته حلاجاتهم  ،ويف حوارنا
معه حدثنا نايف عن املحاور الآتية:
بداية ،ما الذي جعلك تختار هذا التخ�ص�ص بالذات؟
�سبب اختياري لهذا التخ�ص�ص طبيعة عملي كمحا�سب كان
يتطلب علي موا�صلة امل�شوار التعليمي يف اجلامعة بعد �أن كنت
قد انقطعت عن الدرا�سة لظروف �أملت بي  ،فعندما بد�أت درا�ستي
يف جامعة قطر وجدت �أنني �أميل �إىل املقررات املالية �أكرث من
مقررات املحا�سبة ،لأن املواد املالية – بر�أيي  -فيها �سال�سة
وحرية عك�س املواد يف املحا�سبة حيث تتميز بقوانني وخطوات
مفرو�ضة ،فالتحقت بالإدارة املالية متوكال على اهلل.
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كيف وجدت احلياة اجلامعية يف جامعة قطر؟
جامعة قطر قدمت يل الكثري الكثري وخا�صة الأ�ساتذة الذين كانوا
ك�أ�صدقاء لنا وتربطنا بهم عالقة ودية و�أخوية ،كما �أنني تعرفت يف
هذه البيئة اجلامعية على �أ�صدقاء جدد من خمتلف الثقافات  ،فكانت هذه
فر�صة جميلة لتبادل الثقافات والأفكار.
ماهي هواياتك املف�ضلة؟
بداية �أود �أنوه ل�شيء مهم ينبغي �أن يو�ضع يف احل�سبان وهو �أن الهوايات
تتغري ح�سب املرحلة العمرية فقد كنت �أحب �أ�شياء يف املا�ضي مل �أعد
�أهتم بها كثريا يف الوقت احلايل � ،أما حاليا ف�إنني �أحب القراءة كثريا
واالطالع لكل ما هو جديد يف عامل التكنولوجيا كما �أنني �أحب اخليم
الربية واخلروج �إىل الرب مع الأهل والأ�صدقاء ولكني ال �أجعل ذلك يطغى
على امل�س�ؤولية الأكرب وهي خدمة الوطن والدرا�سة.
حدثنا عن �شخ�صية م�شهورة تقتدي بها؟
ال �أجد لنف�سي �شخ�صية �أف�ضل من �شخ�صية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
و�سريته و�أحاديثه ليكون نربا�سا لدربي يف حياتي  ،كلما �أجد نف�سي توانت
همتها و�ضعفت عزميتها تذكرت قوله تعاىل (( :يرفع اهلل الذي �آمنوا منكم
والذين �أوتوا العلم درجات )) وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم  ((:ومن �سلك
طريقا يامت�س فيه علما �سهل اهلل له به طريقا �إىل اجلنة)) فيزداد عزميتي
ويذهب ما كان يف نف�سي من �ضعف الهمة ،ويف ختام كلمته �أكد اخلريج
نايف �أن �إجنازاته لن تتوقف مبجرد التخرج من اجلامعة ،بل �إن طموحاته
كثرية يف امل�ستقبل ،حيث �أنه ي�سعى للح�صول على درجة املاج�ستري يف
التمويل الإ�سالمي ومن ثم نيل درجة الدكتوراه �أي�ضا

وتقول اخلريجة �آالء جمال �أبو عجينة ،تخ�ص�ص اعالم -عالقات عامة :كان التطوع مدخلي الأول  ،للعديد من
الإجنازات التي حققتها وانا مازلت طالبة ،حيث نلت � 33شهادة يف جماالت خمتلفة منحتني االعتزاز والتحفيز
الالزم لال�ستمرار يف العطاء ،كما فزت مبجموعة مقدرة من اجلوائز التقديرية  ،وي�سعدين �أن �أرجع الف�ضل بعد اهلل
�سبحانه وتعايل جلامعة قطر التي عززت مهاراتي وطورت �أفكاري وقدراتي ومع ثقتي ب�أن اهلل هو ال�ضامن لكل �شيء
 ،ف�إن ال�شهادة اجلامعية �سواء بالن�سبة يل او لكل �شخ�ص هي ما يت�سلح به من معرفة للم�ستقبل الذي يحلم به .
وقالت اخلريجة ر�ؤى جهاد ال�شلبي ،تخ�ص�ص هند�سة �صناعية ونظم :خالل م�سريتي اجلامعية حققت عددا من
الإجنازات التي لطاملا حلمت بتحقيقها و�أفتخر ب�إجنازها ،ويعود الف�ضل بهذا جلامعتي ،ومن �ضمنها :ت�رشفت ب�أن
�أكون ع�ضوا فعاال بنادي الهند�سة ك�أمني �رس للنادي وم�س�ؤولة الطالبات بكافة الفعاليات ل�سنة 2013-2012م ،كما
�أنني ا�شرتكت مب�سابقة « �شيل �إكو ماراثون» الدولية بالفلبني وح�صلت على فر�صة لتحقيق احد اهتماماتي بالت�صوير،
حيث قدمت يل كلية الهند�سة فر�صة الذهاب معهم لتغطية احلدث ك�إعالمية .وقد كان يل الفخر بنقل خرب ح�صولنا
على املرتبة الثانية يف هذه امل�سابقة  ،وت�شكر ر�ؤى جهاد �أ�رستها على الدعم الذي ح�صلت عليه خالل م�شوارها
الدرا�سي قائلة� :أ�شكر اهلل و�أحمده ب�أن رزقني ب�أ�رسةٍ حنونة ولطيفة تهتم براحتي وتدعمني لأ�صل �إىل �أعلى املراتب
وت�سعى دوم ًا لتوفري �سبل الراحة يل ولإخوتي ،ومل تكن عائق ًا يل يف تنمية مهاراتي �أو حرماين من اال�شرتاك بالأن�شطة
الداخلية واخلارجية ،ف�أنا انحدر من �أ�رسةٍ مثقفةٍ ومتعلمةٍ تقدر العلم وتدفعنا نحو الأف�ضل.
قال اخلريج مينا جرج�س فخري تخ�ص�ص هند�سة كهربائية :كانت رحلتي الدرا�سية مليئة بامل�شاريع والإجنازات
التي �سعدت بتحقيقها ،واين �أفتخر مبا حققته م�ؤخرا يف التدريب ال�صيفي يف �رشكة " الكرتوواط " حيث تعلمت
مدى االختالفات بني احلياه اجلامعية و العملية ،و ما يطلبة �سوق العمل  ،لقد كونت �صورة وا�ضحة عن م�ستقبلي
والطموحات التي �أتطلع لتحقيقها ،كل ذلك من خالل التدريب ال�صيفي .وعن م�رشوع تخرجه قال اخلريج مينا :لقد
كان هذا امل�رشوع من �أكرث امل�شاريع التي واجهت فيها التحديات وال�صعوبات ،ولكن ما دفعنا ملوا�صلته و�إمتامه
هو �أهمية هذا امل�رشوع حيث تناول تطوير نظم حماية الطاقة الكهربائية يف دولة قطر.
وقال اخلريج عالء حت�سني ال�شيخلي ،تخ�ص�ص حما�سبة �إنه ي�شعر بالفرح وال�سعادة الغامرة بهذا اليوم الذي يرى
فيه �أن ما بذله من جهد خالل مرحلة الدرا�سة مل يذهب �سدى ومت تتويجه بال�شهادة اجلامعية .كما عزم على
مواجهة التحديات املقبلة يف احلياة املهنية التي تتطلب املزيد من اجلهد واجلدية  ،فالتوفيق بني التوظيف
الطالبي والدرا�سة يحتاج اىل �إرادة وجهد ،ويف نظري ف�إن برنامج التوظيف الطالبي كان عن�رصا مهما يف رفع
م�ستوى حت�صيلي الأكادميي وجتربة مفيدة �أن�صح جميع �إخواين الطلبة باالنخراط فيها.
قال اخلريج عمرو وليد ال�رس من كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية :كان لأ�رستي الكرمية دور كبري يف �إمتام
م�سريتي اجلامعية بنجاح ،وذلك لأنها قامت بدعمي نف�سيا وفكريا ووفرت يل جميع الو�سائل التي ت�ساهم يف
تعزيز �أدائي العلمي يف اجلامعة ،كما تركت يل كامل احلرية للمذاكرة والدرا�سة واجللو�س يف املكتبة دون تكليفي
ب�أية مهام قد ت�ؤثر �سلبا يف م�سريتي الدرا�سية .و�أ�ضاف� :أطمح �إىل الو�صول �إىل امل�ستوى العلمي الرفيع يف جمال
تخ�ص�صي ون�رش الفكر الإ�سالمي ال�صحيح واملتزن �إىل كل فرد يف العامل وذلك باال�ستعانة بو�سائل العلم احلديثة
مبا فيها مواقع التوا�صل االجتماعي.
وقال حممد �شهيم تخ�ص�ص �ش�ؤون دولية :لقد انبهرت منذ �أول حلظة تعرفت فيها على جامعة قطر ونوعية التعليم
املقدم فيها� ،إ�ضافة كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها املنتمني �إىل ثقافات ودول خمتلفة  ،و�أو�صي �إخواين
الطالب يف اجلامعة على اجلد واالجتهاد وا�ستثمار الوقت قدر امل�ستطاع يف ما يفيد املجتمع والوطن كما �أن�صح
بجعل الدرا�سة هي الأولوية الدائمة لكل طالب ي�سعى للتميز وامل�ضي بثقة نحو الأمام دون االلتفات �إىل اخللف
حتى ال يفوته القطار والفر�ص املتاحة يف احلياة ،لأن الفر�ص ال تتكرر.
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لسان حال الخريجين
" نرنو إلى المستقبل بآمال كبار"
فرحة التخرج من اجلامعة بعد �سنوات الدرا�سة واجلد واالجتهاد ال ت�ضاهيها فرحة ،وقد كان لنا لقاء مع عدد
من خريجي وخريجات جامعة قطر دفعة  ، 2014وقد عرب جميع اخلريجني من خمتلف التخ�ص�صات عن
�سعادتهم البالغة عرب كلمات جميلة وجهوها �إىل جامعتهم واىل زمالئهم و�أ�ساتذتهم ،وعك�سوا لنا جزءا من
�أحالمهم وتطلعاتهم امل�ستقبلية لغد م�رشق بهم.
قال اخلريج علي عبد اهلل العبد اهلل ،تخ�ص�ص تاريخ وعلم اجتماع �إن جامعة قطر �ساهمت يف حتقيقه لطموحاته
معتربا �أنها مكنته من �إبراز قدراته ،فا�ستطاع من خاللها �أن يقوم بالتطوع يف العديد من الأن�شطة واخلدمات
املجتمعية ،كما �ساهم طاقمها التدري�سي يف تغيري فكره ور�ؤيته للعامل من منظور حتليلي وع�صف ذهني ،
وقال �إن �شعوره وهو ينهي درا�سة البكالوريو�س ال ميكن و�صفه ،حيث �أن ال�سعي يف ذلك يتطلب اجلد واالجتهاد
للو�صول �إىل الهدف وهو التخرج.
وتقول اخلريجة �أ�سماء جا�سم اجلا�سم ،تخ�ص�ص مالية وت�سويق� :إن �أكرب حتدي و�إجناز حققته هو القدرة على
املحافظة على التواجد يف قائمة العميد يف كل ف�صل درا�سي منذ ان�ضمامي للجامعة ،فهذا يتطلب جهدا لي�س
بالهينّ وتوظيف ممتاز للوقت يف مقابل الت�ضحية بالكثري من الوقت االجتماعي ،كان ب�إمكاين االكتفاء
بالنجاح ،ولكن للتفوق طعم خا�ص  ،وا�ضافت اخرتت تخ�ص�صي ل�شغفي وحما�سي للخو�ض يف جمال املال
والأعمال ،ف�إنه يفتح يل �أبواب االبداع يف جماالت �ش ّتى ،فكل م�رشوع  ،مهما كان حجمه ،يحتاج لعقلية مالية
تدبره وتديره بفعالية.
قال اخلريج �أحمد الطرابل�سي ،تخ�ص�ص �ش�ؤون دولية �أنه ا�ستفاد الكثري خالل ال�سنوات التي ق�ضاها باجلامعة� ،إذ
�أنها منرب للعلم حيث تتيح له الفر�صة للم�شاركة يف خمتلف الأن�شطة وامل�ؤمترات العاملية التي تنظمها اجلامعة
وهذا ما يجعل الطالب فخور ا بانتمائه لهذه اجلامعة ،فقلما جتد خريجا �إال يرتاد اجلامعة بعد تخرجه ويحن �إىل
�أجوائها وبيئتها  ،وا�ضاف� :إن جامعة قطر علمتني الكثري من العلوم واخلربات التي ال تدخل يف تخ�ص�صي فقد
ا�صبحت �أتقن اللغة الإجنليزية ف�ضال عن الدرا�سة املعمقة لتخ�ص�صي».
من جانبها قالت اخلريجة ندى مدحت �صالح تخ�ص�ص �إعالم بكلية الآداب والعلوم :لقد �شعرت براحة كبرية جدا،
و�أح�س�ست ب�أنني ح�صدت ثمار جهودي و تعبي خالل درا�ستي يف اجلامعة و�أ�شعر بان هذه هي اخلطوة الأوىل يف
طريقي اىل افادة جمتمعي بخربتي و درا�ستي التي تلقيتها يف اجلامعة  ،و�أ�ضافت ان جامعة قطر توفر درا�سة
بجودة عالية ،و تزيد من خربة الطلبة خالل �إعطائهم فر�صة العمل مع الدرا�سة ،كما انني ر�أيت تطورا كبريا يف
م�ستوى �أع�ضاء هيئه التدري�س باجلامعة.
�أما اخلريج فهد �أمين العايدي ،تخ�ص�ص املالية فقد �شكر جامعة قطر على ما قدمته له ولغريه من الطالب من خدمات
يف خمتلف املجاالت معتربا �أن اجلامعة هي بداية ت�أ�سي�س �شخ�صية الإن�سان �إذ تعلمه ما هو بحاجة �إليه وحتقق له
طموحاته و�أهدافه ،ثم �إنها تفتح له �أبواب العمل الكثرية ،كما ت�ؤهله لإكمال درا�ساته العليا يف خمتلف اجلامعات
العاملية  ،وعن خطته امل�ستقبلية قال فهد � :أنوي �أن �أكون رجل �أعمال ومدير �رشكة لذلك وقع اختياري على
تخ�ص�ص املالية بالإ�ضافة �إىل كونه �أكرث التخ�ص�صات املطلوبة يف �سوق العمل احلايل وها �أنا قد بد�أت م�شوار
العمل يف بداية خطواتي لتحقيق �أهدايف.
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كلمة رئيس
الجامعة
بحلول هذا اليوم املبارك ،تكون جامعة قطر قد خرجت �سبع ًا وثالثني
دفعة ،من طالبها وطالباتها ،لي�ساهموا بعقولهم وجهودهم يف �صناعة
التاريخ ،يف دولة ناه�ضة بقوة ،ذات ر�ؤية �شاخمة ،كبرية بعطائها ،ترنو
دوما للأمام ،بقياداتها ال�شابة ،امل�ؤمنة بقيمها وعروبتها ،واملتوا�صلة
مع حا�رضها وتاريخها.
خالل هذه ال�سنوات ،مرت جامعة قطر ،بالعديد من املحطات الهامة،
وحاولت دائما �أن تواكب تطلعات املجتمع املحلي ،وتوفر ل�سوق العمل،
نخبة من خرية �أبناء قطر ،م�سلحني بالعلم والإميان ،م�ؤمنني ب�أن ر�ؤية
قطر الوطنية ،2030 ،نربا�سا يتطلعون �إليه ،كي حتجز قطر مكانتها بني
الأمم.
بهذه املنا�سبة العزيزة ،تخريج الدفعة ال�سابعة والثالثني ،ال ي�سعني �إال
�أن �أتقدم بوافر التهنئة ،لكل خريج وخريجة ولذويهم ،و�أقول لهم ،ب�أن
التخرج هو البداية احلقيقية ،مل�شوار الت�أثري والعطاء ،فكل منكم ي�ستطيع
مبا اكت�سبه من علم ،ومبا ميتاز به من �صفات �شخ�صية� ،أن يرتك �أثرا
حقيقيا يف عامله ،و�أن يبدع ما تتحدث عنه الأجيال ،ويبقى �أثره طول
الدهر.
ولي�س �أدل على ذلك ،من �أننا لو نظرنا حولنا لوجدنا �أن الكثريين من
قيادات الدولة ،وامل�س�ؤولني يف قطر ،مروا بهذه اللحظة قبلكم� ،شاركوا
يف حفل التخرج بجامعة قطر ،و�أمانيهم ،ترتدد يف �أذهانهم ،لرت�سم
�أمامهم �صورة امل�ستقبل امل�رشق ،الذي غدا واقعا حقيقيا للعديد منهم.
الوطن ينتظر الكثري من جامعة قطر ،ومن خريجيها ،ومهما بذلنا من
جهد ،فهو جهد املقل ،فف�ضل قطر علينا كبري ،قد ال ي�سعنا يف عمرنا
�إال �أن نرد اجلزء الي�سري ،ولن يكون ذلك �إال بتوفيق من اهلل ،ثم بالإرادة
والإ�رصار .
�أ.د�.شيخة بنت عبداهلل امل�سند
رئي�س جامعة قطر
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