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President’s Note

Campus Day a huge success!
The celebration on April 13 was a fun-filled family day out at QU campus that brought together members
of the QU community – staff, faculty, students and their families - in an extravaganza of activities. Members
mingled with each other and participated in the interactive events, while the children joined in the games, all of
which lent an air of camaraderie and goodwill throughout the day.
This year’s event proved to be the biggest ever and included tree planting contests, food booths, children’s
games, wall-painting, health and fitness events, kite-flying, horse and pony rides and dressing up for children.
Under the theme of campus beautification, activities included the installation of outdoor artwork such as 3D
painting, mosaics and statues to decorate areas with high student traffic. A piece of Arabic art was created to
hang on the wall of the university library, complementing the statue made for last year’s Campus Day.
QU President Prof Sheikha Al-Misnad said: “Campus Day is always great fun, and this year’s event looked to
be the best ever. QU is honored to have such a dynamic community, and this gave everyone the opportunity
to come together, enjoy the beautiful surroundings of our campus with their families and friends and play a part
in helping enrich it even more.
“Sincere thanks are due to all the students, staff and faculty who worked so hard to put together such an
engaging program of events.”

A year ends, another comes knocking
After a long and fruitful academic year filled with accomplishments and challenges, summer vacation will soon
be upon us. Finally, we can relax for a while, as well as re-visit our projections and assess ourselves in terms
of past achievements with an eye on the next step.
For our students, the vacation period represents a warrior’s time-out during which they will reflect on their
goals for the coming year, and make targeted plans that will help them achieve greater success in their
academic endeavors and future life.
By the end of the year, we would have completed another important phase of QU’s journey of reform in our
three-year strategic plan 2010-2013.
It is important for us that the plan involved continuous interaction within the QU community, led by specialized
work teams. To ensure the plan’s success, it comprised four measurable key performance areas (KPAs) which
were of wide scope and shared a substantial overlap namely: education, research, community service, and
support services and operations. Each of these general areas contains specific goals which can be
measured by a range of diverse indicators.
Effective from the next academic year, we will embark on the implementation of our new 3-year strategic plan
set to end in 2016. Considerable efforts have been exerted to prepare the new plan and we have taken into
consideration lessons learned and past successes to address any future challenges.
This new plan will draw on a very idealistic approach though we do appreciate that perfection is nigh
impossible and only Allah is perfect. We will continue to strive towards quality and excellence in all our
endeavors to position QU – the country’s national university – as a leader regionally and beyond.
Prof Sheikha Abdulla Al Misnad
President
Qatar University
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Artwork of Dr Wafa Al-Hamad showcased
An exhibition at QU Library held on March 20-May 23
celebrated the life and artistic talent of distinguished
QU alum and accomplished artist, the late Dr Wafa
Al-Hamad.
The exhibition entitled “A Glance in the Past” showcases a gallery of Dr Wafa’s most renowned works,
and sheds light on a lifetime of passion for art by one
of Qatar’s best known contemporary artists who
combined a view of the old world with modern
techniques and perspective.
The gallery is organized by QU Alumni Association with
participation by the Qatar Cancer Society and in
collaboration with the Visual Arts Center. “Dr Wafa’s
family was very cooperative and engaged all the way
in gathering her paintings and organizing the gallery”.
QU Manager Alumni & Partner Relations Rana Al Falasi
said.
QU President Prof Sheikha Abdulla Al-Misnad said: “It
is our immense honor to share the work of this
distinguished artist with the Qatari community. Dr Wafa
embodies the character, personality and talent that are
an inspiration to her peers and to the next generation
of alumni. She translated her passion for Art and
especially Arab, Gulf and Islamic art into her wonderful
paintings, as well as to the students she taught while
she wasa faculty member at the College of Education.
This exhibition is our celebration of her ability to weave
stories of culture and heritage and to inspire our
appreciation of them”.

Islamic Art and Ceramic Art at the Free Art Atelier
from 1981-85.
She held her first private exhibition in tandem with
artist Badriah Al-Kubaisi in 1985, following which
she received a Bachelor’s Degree in Art Education
from Qatar University in 1986. A Master’s Degree in
Art Studio (Oil Painting) from the Eastern Michigan
University was awarded her in 1991, and in 1998,
a PhD from the University of Northern Texas.
Dr Wafa’s solo exhibitions were all held in Doha in
1988, 1992, 2001 and 2005. Additionally, she was
invited to participate in countless collective exhibitions
over the course of her career. Most notably, she
joined the Arab Artists Exhibition in Rome and the
Qatari Women Artists Exhibition. She participated in
the Visual Art Gathering in 2005, the Qatari Artists
Exhibition in 2005, the Asian Artists Exhibition in the
Doha Asian Games in 2006, and the Qatar University
Faculty Exhibition in 2007.
Dr Wafa returned to her alma mater in 2000 as an
Assistant Professor of Art Education in the College
of Education. She passed away on February 21,
2012 leaving behind a wealth of work known for its
vibrancy and originality.

Detailing her perspective on Arab and Gulf art, Dr Wafa
once said: “The talented artist is the one who can
make his work an historical documentation of his
people and country, cope with the momentum of life
and show a real appearance of Islamic Art so that his
work, finally, reflect an excellent blend to match the
various strata of society and satisfy all tastes”.
Dr Wafa’s appreciation of the importance of historical
and cultural integrity in art is summed up in her
discussion of one her paintings Old Doors: “This
painting is a genuine front of originality and entrance
to Islamic Art sprit with all its beautiful ornaments and
engravings. My concern about this type of art is an
expression of appreciation to the latent qualities of art
conceived by our ancients. They transferred the skill
of the trade of making old type doors into a kind of art
which is quite meaningful, and it was all made by their
own bare hands”.
At a very young age, Dr Wafa discovered her artistic
talents and completed a series of art courses on
graphite, pastel and oil painting, Arabic calligraphy,
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Book donation received from Japanese Embassy

Chairs established, agreements signed

In a ceremony held on April 30 at the organization’s new library, one hundred books were donated to QU by
the Japanese Embassy in Qatar, in cooperation with Japan Foundation.
QU President Prof Sheikha Abdulla Al-Misnad and Japanese Ambassador H.E. Kenjiro Monji were present at
the ceremony along with QU VP and Chief Academic Officer Dr Mazen Hasna, Library director Dr Imad Bachir,
staff, and students, including those from QU’s Japan Club. Also attending were Japanese exchange student
Mina Kitabayashi from Waseda University who is studying international relations at the College of Arts & Sciences
and Manami Goto studying Arabic in the College’s Arabic for Non-Native Speakers Program.
The donated books covered a wide range of topics in Japanese and English – Japanese language, arts and
craft such as origami and lacework, cuisine, architecture, lifestyle, and Tokyo city guide. Novels, manga
comics, and children’s books were also included in the collection.
In his welcoming remarks, Dr Bachir thanked the Japanese Embassy and the Ambassador for the donation
and those presented to the library over several years. “Your donation enriches the library’s collection and
contributes to the cultural enrichment of QU community. This is part of the cooperation which we have
enjoyed with the Embassy over a number of years”.
Dr Bachir also noted that the Embassy has participated in several events organized by the library such as
World Book Day and the showing of the Japanese film “ Shodo Girls” in conjunction with QU Student Activities
Department.
The Ambassador said: “I am so pleased to continue the tradition of book donations to Qatar University which
started in 1989 and continued in 2004, 2006, 2008, 2011 and 2012. We have to date donated 800 books to
the library’s Japan Corner and this has contributed to students’ further understanding of Japan, its language
and culture”.
He discussed the excellent relations between Japan-Qatar and Japan-QU that have engendered a number of
collaborative activities, such as a scholarship program for Qatari students to study in Japan and opportunities
provided by Japanese companies such as Marubeni who signed an agreement with QU for the benefit of its
students. He also pointed to the recent visit to Japan of 11 female QU students, supported by Qatar
Petroleum Development Co Ltd (Japan), to acquaint themselves with Japanese culture, and urged students
to think about pursuing studies in Japan.
The Ambassador further recalled Qatar’s assistance to Japan following the earthquake in 2011, saying,
“Thanks to your support, our recovery has been speedy”.

QU’s collaboration with local, regional and international institutions has garnered many mutual agreements
and the establishment of expert Chair positions at several colleges, programs and centers at the institution,
the most recent being:
Chairs:
Qatalum/Hydro Faculty Chair in Aluminium -- Center for Advanced Materials (CAM) -- to develop applied
research programs related to aluminium applications and their end use.
Attorney General Anti-Corruption Scholarship Chair -- College of Law -- to conduct training courses in all
areas of anti-corruption. As part of the agreement, the university will also establish an Anti-Corruption Program
available for all students to take.
Agreements:
Qatar Rail and Deutsche Bahn AG Germany -- to establish the Qatar Railway Education Alliance in which
QU will host a railway academy to provide technical training and qualify individuals to operate and maintain
the transport network being developed in Qatar. The academy will host an expert Chair position as well as a
student exchange program for highly-qualified students.
Korea University -- this will promote cooperation between the two institutions, encouraging collaboration
between faculty, staff and research institutions. It is planned to include visits by, and exchange of , graduate
and undergraduate students for study and research, visits by and interchange of staff for research, teaching
and discussions, and establishing joint research and other academic activities.
Antall József Knowledge Centre of Political and Social Sciences Foundation, and Corvinus University of
Budapest, Hungary -- to promote mutual academic and cultural cooperation.
LNG Japan -- to provide funding over 3 years for initiatives of the College of Education’s Early Childhood
Center -- this will boost training for the Center’s early-learning teachers.
Oryx GTL -- to provide sponsorship and internship opportunities to outstanding students enrolled in the
Honors Program. Among a set of benefits for students, the funding will support QU’s end-of-year Top Honors
Achievers Awards ceremony.
In another agreement, Oryx will fund and provide expertise for a research project with the Gas Processing
Center (GPC) in the area of CO2 management.
Qatar Petroleum Development Co Ltd (Japan) (QPD) -- to strengthen understanding of and research into
energy, environment and sustainability law.
College of North Atlantic-Qatar -- to establish research collaboration. The agreement also includes giving QU
students access to CNA-Q’s new laboratory facilities, and similarly welcoming CNAQ students to QU to
continue their education for a Bachelor’s degree.
Community College Qatar -- an expansion of a collaborative agreement which was signed last year, easing
the transfer of students between the two academic institutions.
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Nutritional labeling at QU cafeterias
Kudos to the Food Services and Catering Section for labeling of food in QU cafeterias to highlight nutritional
value and to encourage members of the QU community in healthy food choices.
The labeling practice was lauded in the Gulf Times on March 31as an example that can be emulated by the
catering industry in Qatar as a whole.
The practice is part of the Section’s policy to continue upgrading its services to the QU community,
and includes:
•
Selecting and managing qualified caterers to provide meals.
•
Conducting food safety inspections on cafeterias and kitchens.
•
Approving food menus and capping food prices.
•
Providing healthy meal plans with nutritional labeling.
•
Improving the physical facilities of dining areas.
•
Developing online services (for meal plans, payment services, orders).
•
Responding effectively to feedbacks on food services.

QU wins big in NPRP, UREP
QU continued its success in the NPRP with the major win in the recent 6th cycle in which 63 QU research
proposals were awarded out of a total of 137 approved submissions for all institutions. This translates to
about 46% of the total awarded proposals, the highest among awarded institutes. QU had submitted as many
as 309 proposals of a total of 710 from 38 institutions.
The organization also achieved a success percentage of 31.9% in the 13th cycle of UREP, gaining awards for
29 out of 91 submitted proposals – CAS 8, CBE 2, CED 2, CENG 10, LAWC 2, and CPH 5. Congratulations
to all students and professors on their great accomplishment and a special mention to CPH for gaining 100%
success with 5 out of 5 of their research proposals.
NPRP Exceptional Proposal awarded
Obesity in Qatari youth is the focus of a research proposal led by Dr Mohamed Ahmedna, CAS Associate
Dean for Research and Graduate Studies that was recognized in the Exceptional Category of the recent cycle
of the National Priorities Research Program (NPRP).
The project “Adapted Cognitive Behavioral Approach to Addressing Overweight and Obesity among Qatari
Youth” also includes Dr Abdelhamid Kerkadi of QU Department of Health Sciences, and co-researchers from
Hamad Medical Corporation, Supreme Education Council, Aspire Zone, and Imperial College and Leeds
Metropolitan University in the UK.
It seeks to implement and evaluate a novel weight management program for Qatari school children at the
vulnerable age of 9-12 years. It incorporates a cognitive-behavioral approach that involves developing social
and emotional competences, promotion of healthy dietary habits, development of physical literacy, and use
of activity monitoring devices to promote increased activity while enlisting family involvement in an attempt to
maintain weight loss in the long term. A range of interventions will be incorporated into the program and
involves three phases (1) weight loss camps, (2) after-school clubs as supplement, and (3) maintenance
through web and social/family support.
It is expected that data from this project could provide the basis for a national program to stem the rise of
obesity in Qatar through lifestyle changes, and reduce related health conditions. This will contribute to the
goals of Qatar National Vision 2030, the National Development strategy 2011-2016 and the National Health
Strategy. A recognition of Exceptional Proposal was also awarded to Dean College of Engineering Dr Rashid
Al-Ammari and Electrical Engineering faculty Dr Atif Iqbal in collaboration with Texas A&M University Qatar for
the project entitled “1-Mega Watt PV Power RD&D using SiC-based qZs Cascade Multilevel Inverter and
battery energy storage”.

Scholarships for budding diplomats

Commenting on the recognition awards, Dr Moumen Hasnah said: “Congratulations to our faculty on these
considerable achievements. It is a proud moment for us at QU to receive these accolades that recognize our
commitment to addressing issues of national priority and seeking sustainable solutions for them”.

An MOU signed on April 7 between QU and the Ministry of Foreign Affairs (MOFA) will provide scholarship
opportunities to promising Qatari students through their university education to eventually work in diplomatic
and administrative sections of the Ministry after graduation.
The agreement which was signed by QU President Prof Sheikha Al-Misnad and Assistant Foreign Minister for
Services Affairs HE Rashid bin Khalifa Al-Khalifa offers scholarship opportunities to male and female Qatari
students with 60 credit hours, and a GPA of not less than 3.0, that is maintained throughout their university
study. Additionally, applicants must also pass an interview conducted by the Ministry.
Prof Al-Misnad thanked the Ministry for placing its trust in QU and its students and said she looks forward to a
collaborative future, benefitting students and the wider society. HE Mr Al-Khalifa said the MoU underlined the
Ministry’s interest in attracting the best Qatari candidates and developing their skills to enable them to work in
diplomatic and administrative departments of the Ministry. Nominations for applications will be coordinated
through the office of the VP for Academic Affairs and forwarded to the Ministry for their decision.
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QU pilots first GCC-specific HR certificate

TimeBank project handed over to QU

The organization will pilot a new Human Resources qualification, developed exclusively for Qatar, which is the
first such training course which reflects and meets the specific needs of the Gulf region.

QU Center of Volunteerism and Civil Responsibility
became the venue of the award-winning Global
Change Makers’ Time Bank when the initiative was
handed over to QU from the British Council in Qatar, in
a ceremony on April 9.

The Associate Certificate in Human Resources Practice, the first GCC-based HR qualification is led by the
Continuing Education Office under the QU Initiative for Lifelong Learning (QUILL). It is run by the newly-formed
Arabian Society for HR Management (ASHRM) in conjunction with HR experts Oxford Strategic
Consulting.
The qualification is tailored to the growing demand for locally-designed professional development programs
-- it is aimed at new entrants to the HR profession, as part of a wider capacity-building program in line with the
National Vision 2030.
HR professionals taking part in the program will attend four classroom sessions a month for between three and
six months. They will cover general aspects of HR including employee relations, recruitment and resourcing
as well as Gulf-specific issues such as learning about local employment law and putting this into practice, and
Islamic and Arab culture.
The flexible, work-oriented curriculum includes verbal assessment and coursework which focuses on practical
applications of theory. It is delivered in modules, allowing participants to tailor their learning to their specific
career aspirations and their organization’s needs.

The handover took place in the presence of QU
President Prof Sheikha Al Misnad, British Ambassador
to Qatar HE Michael O’Neill, British Council Director
Martin Hope, Time Bank members, British Council
staff, QU faculty and staff and key contributors to the
project.
Time Bank will now run under the university’s Center
of Volunteerism and Civil Responsibility (which opened
last year, pictured) which aims to develop knowledge
and skills of students while encouraging them to
become engaged and responsible citizens.

During the course, participants are supported by HR experts at QUILL and through an online mentoring
system. Successful graduates of the program will automatically become associate members of ASHRM. The
certificate also includes internationally-transferable credits, 35 credits at level four, and accredited by an official
UK awarding body.

Time Bank is a project developed by youth who
worked to inspire and establish a growing network of
young activists, engaging them in a range of practical
experiences, which equip youth to become effective
members in their community. The British Council Qatar
oversaw the Time Bank project for a period of two
years, during which Time Bank was also awarded by
Qatar’s Social Development Center as the nation’s top
voluntary program.

QU’s HR Consultant and ASHRM Qatar branch Honorary Vice-President Ms Najat El-Mahdy said: “This is the
first time that an HR certificate has been developed specifically for the Gulf. Reflecting the culture, heritage
and laws of this region, the program will ensure that young HR professionals will be trained to the highest
international standards. Qatar University is proud to pilot this program and to work with our partners ASHRM
and Oxford Strategic Consulting. We look forward to welcoming our new leaders of tomorrow!”

Commenting on the handover Professor Sheikha
Abdulla Al-Misnad said: “We are extremely pleased
that the British Council has believed in the capacity of
the young Qatari generation and handed over this
project to them. Knowing our youth, I can confidently

This first stage of the program, which is open to 10 applicants, was taught in English. An Arabic program
is planned for launch later in year.
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say that they will not disappoint. The Time Bank
project is an inspiration and an extraordinary
social reference not only for youth but for various
segments of society. I hope this project will open
doors wide inspiring further collaborative initiatives
in the future.”
As a large-scale initiative, Time Bank currently runs
in over 80 countries and supports a growing
network of future young activists and social
entrepreneurs. QU came out on top of a variety
of organizations and institutions that vied for the
opportunity to steer the project, confirming QU’s
capacity to effectively lead this global program.
At a press conference, Martin Hope, British Council
Director announced that the British Council will
continue to support QU by offering new training
opportunities in the UK for groups of Time Bank
members who play key roles in community projects
in order to strengthen and maintain sustainability of
locally led volunteer efforts.
During the past two years more than 60 members
joined Time Bank, along with over 3,500 volunteers
while around 60 workshops were held under the
program’s banner. Time Bank members also
participated in over 25 events in the community.
The dynamism and energy of Time Bank has
attracted 30 donors and 20 funders who have
contributed to it, with an active Time Bank Media
Committee disseminating regular newsletters that
share the work that has taken place.
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Students win Imagine Cup national round
QU applauds 1st place winners of the Microsoft Imagine Cup national round -- Team QSpark -- Rahma Saleh
Ali, Latefa Jalal Al-Naimi, Mariam Ali Ba Hameish, Amna Khalid Al-Kaabi -- for their project ARTOUCH:
Interactive Digital Haptic Artifacts System.

Law students benefit from
experience of leading expert

The 3rd year students surpassed 4 other university teams in the Doha round of the most prestigious student
technology competition which brings together students from all over the world. They will go on to represent
Qatar in the international finals to be held in Russia in July this year. The students from the College of
Engineering’s Department of Computer Science and Engineering (CSE) were mentored by CSE faculty
Dr Osama Halabi.
Their success follows that of their colleagues Fatma Al-Msaifri, Mariam Al-Ansari, Roqaya Al Shaabi and
Yasmin Halwani (Technology Lanterns, also mentored by Dr Halabi) who last year won the national round and
represented Qatar in the international finals in Sydney.
Team QSpark’s project provides a way for visitors to virtually interact with museum exhibits. The technology
uses Microsoft’s Kinect sensor, computer and a haptic device. An added sound in 3D space will increase in
volume and will carry information about the exhibits when visitors approach them. This application can also
benefits the sight-impaired as well by giving them the ability to touch and feel the artifacts. “The addition of
touch will also benefit them to make their visit to museums a memorable experience”, Latefa was quoted as
saying, adding that “though people are not allowed to touch artifacts in museums, now they can virtually touch
them using a haptic device”.
Congratulating the students on their achievement, Prof Al Misnad said: “Our students have again demonstrated
a high level of innovation and creativity that will take them onto the international stage to compete with top
students from universities around the world. I stand with the QU community in celebrating their wonderful
achievement and cheer them on as they prepare for the finals in July. All very best of luck to them”.

QU Law students received tips on being world class
advocates in a seminar on April 16 conducted by
leading international barrister and judge Justice
Barbara Dohmann.
Justice Dohmann of the Qatar International Court and
a barrister in England and Wales, spoke on “Advocacy
and the Qatar International Court” as part of a guest
lecture series organized by the College’s Legal Writing
and Advocacy Skills Program, under Dr Conrad Sturm.
Giving students the benefit of her extensive legal
experience, she reminded them that an advocate’s
role is to “represent the client in court as best you can”.
She added: “You are their mouthpiece. Try to sell the
case to the court, to make the client’s case as attractive, accepted and to succeed. But your over-riding
objective of the court is to do justice and you have a
duty to the court – one of honesty. You must not
mislead the court.”
Advising the students on key “dos and don’ts”, Justice
Dohmann stressed the importance of adopting an appropriate demeanor and tone of voice, refraining from
lecturing to the court, speaking without reading from
notes when possible and when reading, projecting to
and engaging with the court. She also urged students
not to ignore potential problems with points of law but
to discuss and rebut them where possible, and to
always ensure they answer questions from judges
during a hearing.
Her key piece of advice to future lawyers was to be
prepared. She said: “Preparation is the most important
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aspect of good advocacy. However many years
you have been an advocate, you must still prepare.
Ideally, you should know your case by heart, at the
very least you should know the outline. Rehearse
the facts particularly, the legal principles and key
points.” And she urged students to work collaboratively with other lawyers, bouncing ideas off each
other to ensure a successful argument.
She gave students tips in effective cross-examination of witnesses, and in preparing opening
and closing submissions to the courts, as well as
guidelines for written submissions. She added: “You
need to make your submissions gripping – get the
interest of the judge. Usually the work is interesting. It is remarkable how often something new and
interesting comes up. And remember that for your
client the case is always interesting – they want to
win it, after all!”
Students followed up with questions on the role of
the QIC in Qatar, particular tips for a first-time
advocate in court and her experiences of being
a woman in the QIC, to which Justice Dohmann
responded: “I have only ever been treated with
respect. It has never been a problem.”
Dr Sturm said: “It was a great honor to have not only
a most respected judge but also a most respected
advocate. She provided excellent advice from both
perspectives.”
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Tomorrow’s Qatar showcased at Architecture Day
Aspiring young architects showed off their designs for the Qatar of the future, in a day of exhibitions, seminars,
lectures and debates organized by the Department of Architecture and Urban Planning (DAUP) on May 8.
The Day featured students projects including designs for a kiosk at Aspire Park, the redesign of the interior
of QU food court and the design for a waterfront villa, among other urban intervention projects in the historic
center of Doha and the emerging business district of West Bay. The students gave presentations on the
background to the projects, their influences and specifications and the final designs to an audience which
included industry experts, alumni, QU faculty, families and fellow students.
The annual exhibition culminated in a panel discussion – Doha Architectural Debate: critical reflections on the
design practices and the urban scene in Doha, which included DAUP Head Dr Professor Ashraf Salama,
Dr Yasser Mahgoub and Dr Djamel Boussaa along with architect Dr Rashid Al-Matwe, Professor Attilio
Petruccioli, and Dr Djamel Ouahrani. The debate generated lively discussions among the panelists and the
students.
College of Engineering Dean Dr Rashid Alammari celebrated the students’ achievements, saying: “These
projects highlight the talents of our young architects, in support of the Qatar National Vision 2030. They are
very professional and inspiring, and show that our students are capable of competing with the best of their
peers internationally.”
Prof Ashraf Salama said: “Innovation and collaboration are at the heart of QU’s architecture programs. We
want our students to use the inspiration from their culture and surroundings to create buildings, which answer
the needs of society and the demands of the environment, whilst also being great architectural statements.
Their projects here are testament to their hard work over the year and to their great talent.”
The exhibition, curated by associate professor Dr Hatem Ibrahim is the annual showcase for the five-year
undergraduate architecture program at QU. This trains female students to focus on the livability of a building,
ensuring it is sustainable, but also considers factors such as transport, the surrounding environment and social
and cultural issues.
Students receive one-to-one tuition from faculty members and are encouraged to collaborate with one
another, sharing ideas and influences. They are schooled in critical thinking, analysis, successful presentation
skills, effective use of IT and research practices. They are also required to undertake two internships during
their program, including one placement with a consulting company and another with a construction firm. The
program is currently preparing for the second visit towards accreditation from the US-based National
Architectural Accreditation Board (NAAB).
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عروض لطلبة الهندسة المعمارية في يوم العمارة
نظم قسم العمارة والتخطيط العمراني بجامعة قطر يومً ا للعمارة وتضمن محاضرات وندوات و مناظرات  ،كما تضمن اليوم
ً
عروضا لمشاريع طلبة مرحلة البكالوريوس والماجستير عن مستقبل العمارة في مدينة الدوحة
الذي أقيم في الـ  8من مايو
ودولة قطر.
تصميما للكوخ الموجود في حديقة أسباير ومقترح تصميم جديد لمجمع المطاعم بجامعة قطر
تضمنت مشاريع الطالبات
ً
باإلضافة إلى عرض مشاريع معمارية أخرى  ،كما قامت الطالبات بعرض تفصيلي لمشروعاتهم العلمية والثقافية ،كما عرضوا
األسباب والخلفيات الثقافية التي كانت مصدر إلهام لهم للعمل على هذه المشاريع  ،وقد قدمت الطالبات هذه العروض لخبراء
ومهندسين معماريين وخريجي الجامعة وعائالت الطالبات وزميالتهن.
وقد تضمن المعرض السنوي جلسة نقاشية بعنوان «االنعكاسات النقدية حول تدريبات التصميم والمشهد العمراني بالدوحة»
وأدار الحوار د .ياسر محجوب ود .جمال بوساعة .وشارك فيه د .راشد المطوي ،أ .د .أتيليو بيتروشيولي ود .جمال وهراني وأ .د.
أشرف سالمة وقد أثرى النقاش المحصلة العلمية للطالبات وأعضاء هيئة التدريس والحضور.
وقال عميد كلية الهندسة د .راشد العماري في حديثه للطلبة  :تلقي هذه المشاريع الضوء على إبداعات ومواهب معماريات
المستقبل بما يتوافق مع رؤية قطر  .2030لقد أظهرت الطالبات مستوى مهني عالي في األداء والتصميم العمراني وهو ما
يؤكد قدرة طلبتنا على المنافسة محليا وعالمي ًا.
وقال أ .د .أشرف سالمة رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة ان التطوير والتعاون هما قلب العمل في قسم
العمارة ونأمل أن تلهم المشاريع طلبتنا من المجتمع المحيط لبناء منشئات وتجيب عن التساؤالت وتحل المشكالت العمرانية
التي قد تواجه المجتمع .إن مشاريع الطالبات وتفانيهم وعملهم الجاد هي أدلة صادقة على مهاراتهم العملية ومواهبهم
المعمارية ويقيم القسم هذا المعرض سنوي ًا وينسقه د .حاتم إبراهيم وتعرض فيه أعمال ومشاريع طالبات بكالوريوس العمارة
وماجستير التخطيط  ،وتركز اعمال الطالبات على مدى قابلية مشاريعهم للتطبيق في الحياة العملية ،وإمكانية استدامتها،
كما يركزون على عوامل مثل المواصالت والعوامل الثقافية واالجتماعية  ،وتتلقى كل طالبة التدريب الفردي كما يتم دمجهم
للعمل بصورة جماعية إلخراج األفكار االبداعية المختلفة  ،وخالل ذلك تطور الطالبات مهاراتهم الخاصة بالتفكير النقدي
والتحليل المنطقي كما تتطور لديهم مهارات العرض والخطابة.

الحرم الجامعي

ص17

ص18

الحرم الجامعي

في لقاء معها  -دينا جمال:
الخدمات الغذائية تشهد تنوعا وتطورا ملحوظا

1تزامنا مع زيادة أعداد الطلبة والموظفين في جامعة قطر  ،فإن قسم الخدمات الغذائية يسعى إلى توفير كافة احتياجات
منتسبي الجامعة من خالل الكافتيريات المتنوعة الموزعة في أرجاء الحرم الجامعي  ،وقد كان لنا هذا الحوار مع ا.دينا جمال مدير
قسم الخدمات الغذائية والضيافة بجامعة قطر لتحدثنا عن جديد الخدمات واالستراتيجيات التي يتبعها القسم.
ما هو التغير الذي طرأ على سياسة قسم الخدمات الغذائية وكيف يصب ذلك في مصلحة الطالب؟
تركز سياسة القسم على توفير الخدمات الغذائية و الضيافة في الحرم الجامعي للطالب وهيئة التدريس والموظفين والزوار
وعلى تعريف معايير الخدمات الغذائية والضيافة لضمان سالمة االغذية و جودتها و تنوعها وتوازن قيمتها الغذائية و اسعارها ،
ويتم ذلك من خالل التعاقد مع شركات عالمية لتحضير االغذية تتمتع بشهادات تثبت معايير الجودة والسالمة والسمعة الطيبة
في السوق المحلية و العالمية ،كما يركز القسم على التعامل مع المالحظات الواردة من طلبة و موظفي الجامعة حول
الخدمات الغذائية سواء كانت ايجابية او مجرد شكاوي و التعامل معها فوراً لتطوير و تحسين الخدمات.
ما جديد القسم هذا الفصل؟
قمنا بالخطوات التالية هذا الفصل :افتتاح مطاعم جديدة في مبنى المكتبة الجديدة ،مجمع المطاعم و مبنى االنشطة بنين
 ،واستكمال وضع بطاقة المعلومات الغذائية على المنتجات و الوجبات في مجمع المطاعم والكافتيريات  ،طرح المزيد من
الوجبات الخفيفة الصحية ( مثل المكسرات غير المملحة والفواكه المجففة) في آالت الشراء الذاتي و كل نقاط البيع في
الجامعة  ،طرح بوفيه الغداء في مجمعي االنشطة (بنين و بنات) بسعر ال يتجاوز  12ريا ًال  ،تغيير قائمة الوجبات في الكافتيريات
لتضم تشكيلة أكبر من السندويشات و السلطات و الفطائر و الحلويات الخفيفة بسعر يتراوح بين  3الى  10ريال كحد أقصى ،طرح
خدمة طلب الوجبات اونالين ( من الجوال أو المكتب) ،متاحة فقط لموظفي الجامعة و الهيئة االكاديمية و ستطرح خالل اسابيع
معدودة ،افتتاح مهرجان االغذية العالمي لثالثة أيام ،حيث يتم بيع الوجبات من المطبخ العربي و االيطالي و الهندي بشكل
بوفيه مفتوح ،اضافة آلالت لبيع القهوة والوجبات الخفيفة في مبنى كلية االدارة و االقتصاد و مبنى تكنولوجيا المعلومات و
مجمع المطاعم.
ما هي المطاعم الجديدة التي تم افتتحاها هذا الفصل؟
تم افتتاح عدة مطاعم هذا الفصل مع التركيز على الحصول على اسعار وخصومات خاصة لطلبة و موظفي جامعة قطر  ،ومن
االمثلة عليها :افتاح مطعم صب واي في مبنى االنشطة بنين (خصم خاص للجامعة على كل المنتجات بقيمة  ، )%20افتتاح
مطعم صحة و رشاقة ،في مجمع المطاعم ،بالتعاون مع شركة دايت دياليتس المتخصصة في انتاج الوجبات الصحية (خصم ال
يقل عن  %15على كافة المنتجات)  ،افتتاح مقهى كوستا في مبنى المكتبة الجديد للبنين و البنات خالل أيام قليلة ،بخصم قيمته
 %15على كافة المنتجات لجامعة قطر حصري ًا.
هل طرأ أي تغير على إجراءات التفتيش والسالمة؟ وكيف ذلك؟
يقوم القسم ،بالتعاون مع قسم الرقابة الغذائية في المجلس االعلى للصحة ،بعمل تفتيشات دورية على المطاعم
والكافتيريات  ،حيث يتم تطبيق تعليمات المجلس بالنسبة الشتراطات السالمة الغذائية في الجامعات و تحليل عينات من
االغذية و المياه لفحصها حسب معايير هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي  ،كما تخضع مفتشاتنا الى تدريب على
نظام الحاسب وااليزو بانتظام لزيادة كفاءتهن عند القيام بالتفتيش اليومي على كافة الكافتيريات ونقاط تحضير ونقل وبيع
االغذية كما رفعنا سقف الغرامات المالية للشركات المخالفة في العقود الجديدة.
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الحظنا تطور ًا ملحوظ ًا في التواصل بين قسم الخدمات الغذائية والطالب ،حدثينا عن ذلك؟
يسعى قسم الخدمات الغذائية و الضيافة الى تقريب المسافة بين الشركات الموردة للوجبات و طلبة و موظفي الجامعة
من خالل االستماع لمالحظاتهم واقتراحاتهم أو ًال بأول وذلك عبر قنوات تواصل استباقية تثبت لهم على الدوام جدية التواصل
و فعاليته و تركيزه على حل التحديات ،حيث نتواصل مع مجتمع الجامعة من خالل :مندوبينا ومندوباتنا من الطلبة و الطالبات،
حيث يتواجدون باستمرار في كافتيريات الجامعة حسب جدول يتم نشره على حسابنا في تويتر ( .)QUFSSيستمع المندوبون
الى مالحظات الطالب و يوزعون عليهم بطاقات التواصل السريع مع القسم وبطاقات تشرح دورنا و أهدافنا  ،باإلضافة الى دفتر
المالحظات وهو دفتر موجود في كل كافتيريا و في مجمع المطاعم حيث يمكن للطالب او الموظف كتابة مالحظات لنا
وانتظار ردنا كتابي ًا خالل اسبوع و هو نظام متبع في الجامعات العالمية  ،وايضا القيام بالحمالت الترويجية التي تتخذ عدة أشكال
مثل مهرجان االغذية العالمية ،وكذلك التواصل اليومي مع الطلبة والموظفين من خالل حسابنا النشط على فيسبوك وتويتر
حيث يتم طرح قوائم الوجبات المتاحة في مجمع المطاعم و الكافتيريات والبوفيهات  ،عالوة على طرح فيديو يشرح دور قسم
الخدمات الغذائية و معايير تحضير الوجبات في الجامعة و بثه على شاشات العرض الرقمية في الجامعة  ،وانشاء لجنة تحسين
الخدمات الغذائية التي تعقد مرة كل  3اشهر وتضم ممثلين عن مجلس الطلبة وقسم الخدمات الغذائية والشركات المتعهدة
للوجبات في الجامعة حيث يتم طرح المالحظات من جانب الطالب و توضيحها و ايجاد حلول لها من جانب الشركات تحت
اشراف قسم الخدمات الغذائية.
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الهدر الصهيوني للتراث والروح اإلسالمية في القدس
في بحث جديد للدكتور نظام العباسي  -استاذ التاريخ الحديث والمعاصر
الحوانيت و المحال التجارية ،ومن أبرز السمات المعمارية فيه
مسجدي البراق و المغاربة ،إضافة إلى المدرسة األفضلية
و الزاوية الفخرية ومقام الشيخ  ،ويعتبر هذا الحي بنشأته
وتطوره و امتداداته الزمانية و المكانية واحدا ً من أبرز معالم
االرتباط الروحي و المادي للمسلمين المغاربة  ،و يؤكد على
ما ذهبنا إليه عدة عوامل  ،أبرزها  :منذ اعتناقهم اإلسالم كان
الحجاج المغاربة يمرون بالقدس لزيارة مسرى النبي محمد
(ص)  ،محققين بذلك األجر في شد رحالهم إلى المساجد
الثالث ( المسجد الحرام في مكة  ،والمسجد النبوي في
المدينة المنورة  ،والمسجد األقصى الذي بارك اهلل حوله ).
كما قصده المغاربة طلبا ً للعلم – كالشيخ التلمساني
صاحب كتاب نفح الطيب  ،المشاركة في الجهاد وبخاصة
خالل الهجمة الفرنجية على بالدنا  ،حيث تطوعت أعداد كبيرة
من المغاربة للجهاد في سبيل اهلل و الدفاع عن أولى القبلتين
و ثالث الحرمين الشريفين  ،وذلك منذ أن انبرى نور الدين
محمود للتصدي لهم  ،و استمروا في تلبية دعوى الجهاد في
جيش صالح الدين األيوبي  ،وتثمينا ً و تخليدا ً لهذا االنتماء
الروحي والمعبر عنه ماديا ً عبر تطوعهم للجهاد و الدفاع عن
القدس و أثرها و معانيها الروحية و المادية – فقد قرر األفضل
بن صالح الدين األيوبي و عرفانا منه لدورهم أن يمنح المجاورين
للحرم القدسي الشريف منهم في الزاوية الغربية الجنوبية
لحائط البراق الشريف بقعة من األرض ( عام  1193م  583 /هـ)
 ،عرفت وحتى اآلن بحي المغاربة أو حائط المغاربة و خلدت
المدرسة األفضلية التي أشرنا إليها سابقا ً أسم األفضل بن
صالح الدين األيوبي مانح الوقف هذا.
شكل حي المغاربة الواقع في الجهة الغربية الجنوبية
من القدس القديمة والمالصق للمسجد األقصى المبارك
في بعده الزماني والمكاني أنموذجا لروح القدس العربية
اإلسالمية  ،بعد احتاللها القدس نتيجة حرب حزيران عام 1967
 ،شرعت القوات الصهيونية وحتى قبيل االلتزام بوقف إطالق
النار بمحو معالم القدس العربية اإلسالمية  ،مبتدئة بسحق
حي المغاربة لمحوه ودالالته الروحية والتاريخية والذي حوى
 136بيتا ً إضافة إلى مسجدي البراق والمغاربة  ،والمدرسة
األفضلية والزاوية الفخرية ومقام الشيخ.
تسلط هذه الدراسة الضوء على المجزرة األثرية والمعمارية
و اإلنسانية بأبعادها المادية والروحية المتمثلة بهدم الدولة
الصهيونية لهذا المعلم اإلنساني والحضاري و التراثي
والتاريخي في سبيل إزالته من الوجود  ،كما توضح ما آل إليه
الحال اآلن في موقع هذا الحي المدمر بإنهاء ما تبقى من
آثار له متمثلة بباب المغاربة والذي كان يدخل منه  % 70من
سكان هذا الحي إلى مربع الحرم القدسي الشريف – إضافة
إلى الحفريات القائمة هناك فوق وتحت األرض  ،بهدف محو
ذاكرة المكان والزمان وذلك في إطار سياستها التهويدية ،
ومطالبتها المستمرة من اليونسكو لشطب القدس من
قائمة التراث العالمي و اإلسالمي الواجب الحفاظ عليه .
يقع حي المغاربة في الجهة الغربية الجنوبية من القدس
القديمة ،مجاورا ً لمربع ساحة األقصى المباركة من الجهة
الغربية  ،وتوزع ساكنيه قبيل سحقه من قبل قوات االحتالل
الصهيوني عام  1967على  136بيتا ً إضافة إلى عدد من
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تحولت حارة المغاربة جلها إلى ساحة للمبكى  ،وبات تساهل المسلمين تاريخيا مع اليهود بالسماح لهم الوقوف في ما عرف
بـ  :حوش البراق ،والذي كان يستخدم أيضا ً كطريق يسلكه سكان حارة المغاربة للعودة إلى بيوتهم  ،والذي لم تزد مساحته
عن  120متر مربع (  4متر عرض وبطول  30متر ) من وقف الملك األفضل والذي عرف الحقا ً بوقف أبي مدين الغوث إلى مكان
يهودي بالكامل ،بقي من آثار هذا الحي  ،باب المغاربة المفضي للحرم القدسي الشريف  ،والذي صادر دايان مفاتيحه كما ذكرنا
 ،واستمرت الحفريات األثرية الصهيونية هناك الستكمال تهويد المدينة ( والختراع مكان لمملكة داوود القديمة – لتبرير إنشاء
دولة إسرائيل الحديثة ).
وفي شباط  2007بدأت الدولة الصهيونية بهدم طريق باب المغاربة  ،وبسبب موجة االحتجاجات الشديدة التي عمت فلسطين
والعالم العربي واإلسالمي آنذاك  ،جمدت إسرائيل هذا المخطط واستمرت في الحفريات حول المسجد األقصى بخاصة من
جهته الجنوبية والغربية إضافة إلى تأهيل عدد من األنفاق تحته – كالنفق الغربي الذي تم تجهيزيه بخمس غرف للحاخامات
بكامل تأثيثها  ،ورغم أن مجمل هذه اآلثار التي تم العثور عليها أموية  ،إال أن قوات االحتالل وضعت فيها « مجسمات لتاريخ مزور» ،
وأدخلوا إليها أجهزة التكييف وتمديدات كهربائية كاملة إضافة إلى كنيس يهودي.

بقيت حارة المغاربة عامرة بأهلها  ،مزدهرة بذاك التواصل
الروحي عبر عبق التاريخ الذي يربط القدس بالمغاربة حتى
سحقتها جرافات االحتالل الصهيوني خالل ثالثة أيام  11و  12و
 / 13حزيران من عام  1967م  ،قبل الشروع في التدمير في األيام
الثالثة التي أشرنا إليها و التي أستغرقها تدمير الحي  ،جرت
زيارات عدة للمسئولين عن ذلك  ،فقد زارها في السابع من
حزيران ( 1967شلومو غوريون ) الحاخام العسكري للجيش
الصهيوني آنذاك  ،ونفخ من الحي المغتصب بالبوق  ،ثم وجه
رسالة إلى جنود الجيش المغتصب آنذاك قائال ً لهم :
أخاطبكم من حائط المبكى آخر أثر لهيكلنا  ،هذا هو اليوم
الذي طالما تقنا إليه  ،دعونا نفرح ونبتهج ،وكتبت ماري تريز
في مذكراتها – حيث كانت شاهد عيان على زيارة موشي ديان
وزير الحرب الصهيوني آنذاك  ،وليفي شكول – رئيس الوزراء
وآخرون في موكب استعراضهم جنود االحتالل في  9حزيران
 ، 1967حيث كانت هذه الراهبة تحاول دفن جثة أم فلسطينية و
أطفالها الخمسة الذين قتلهم جنود االحتالل قائلة :
على تصفيق اليهود ،ولدى مرورهم كشفت عن الجثث
الست  ،رأتها بعض النسوة فخفن وصرخن ولم يعد أحد يأبه
للموكب  ،حتى أن جندي ًا رأى المشهد فأغمض عينيه بيديه و
أبتعد مشمئزاً  .فجأة قفز علي جندي إسرائيلي شاب ودفعني
مهددا برشاشه قائ ً
ال :أخف المنظر  ،قلت له :سأخفيه .نزلت
عند رغبته ال احتراما له بل للموتى ،وعندما وصل الموكب
حارة المغاربة ،وقف أشكول وديان و شلومو بن غوريون على
حائط البراق الشريف يغلبهم االنفعال ،حيث عمد األخير إلى نزع
النقش اإلسالمي عن الحائط  ،وصادر دايان مفتاح باب المغاربة.
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فريق جامعة قطر يفوز بكأس المخيلة «»2013
كشفت شركة مايكروسوفت عن فوز فريق  QSPARKمن جامعة قطر عن مشروع  ARTOUCHفي كأس المخيلة قطر والتي
تعد أرفع مسابقة دولية لالبتكار باستخدام تكنولوجيا مايكروسوفت وتأهله إلى نهائيات كأس المخيلة العالمية في مدينة
بطرسبرغ في روسيا  ،وكان قد شارك في المراحل النهائية لمسابقة العام الماضي الفريق القطري والمكون من  4إناث حيث
تنافس  98طالبا وطالبة من مختلف دول العالم وكانوا من ضمن الفائزين بالمراكز العشرين األولى كما تم تصنيف الفريق
القطري ضمن أول أربع فرق عالمية ،وقامت الفرق المشاركة بتطوير تكنولوجيات لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة وإدارة نظام
االنتظار في المطار والحد من النفايات الغذائية وغيرها من المشاريع المبدعة.

لتأهيل وتطوير موظفي الجامعة

قسم التأهيل الوظيفي يقدم دورات متنوعة

وقال نعيم يزبك مدير مايكروسوفت قطر إن مايكروسوفت قطر تقيم مسابقة كأس المخيلة للسنة الثانية على التوالي لتضع
فرصة االبتكار والتعليم أمام الطالب المبدعين والطموحين في قطر وإيجاد جيل جديد من الرواد ليسهموا في بناء اقتصاد مبني
على المعرفة.
وأضاف يزبك :يمتلك الطالب المشاركون من قطر سجال حافال وقويا ونحن كلنا ثقة بأنهم سوف يعملون بكل فخر على رفع
اسم قطر عالي ًا من خالل منافسات كأس المخيلة في سانت بطرسبرغ لهذا العام  ،وتابع :ندرك األهمية الكبرى للدور الذي تلعبه
التكنولوجيا في إحداث التغيير ،وبأن الجمع بين قدرات االبتكار واإلبداع التي يمتلكها الشباب من حول العالم تشكل أداة قوية
تسهم في التغيير ،وهذا ما نراه على أرض الواقع في كل عام أثناء المنافسات ،وسوف تتيح المراحل النهائية للطالب فرصة
توصيل أفكارهم إلى منتدى عالمي يضم نخبة من الشباب المبرمجين وأفضل الفنيين والمصممين من حول العالم ،ونأمل
أن يستمر كأس المخيلة في إلهام جيل جديد من الشباب المبدعين في مجال التكنولوجيا واألعمال في كل من قطر ومنطقة
الخليج ككل.
في السياق ذاته قال الدكتور أسامة الحلبي عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة واألستاذ المشرف على الفريق أنه تمت مناقشة
أكثر من  100فكرة خالل المرحلة االبتدائية مع أعضاء الفريق الى أن استقروا على الفكرة النهائية ،فقد صمم فريق  QSPARKمشروع
 ARTOUCHوهو عبارة عن وسيلة للتفاعل التخيلي ( )VIRTUALمع المعروضات الفنية في المتاحف وذلك من خالل استخدام
جهاز استشعار كينكت  KINECTمن مايكروسوفت لتكون نموذجا ثالثي األبعاد باإلضافة الى جهاز لمس ()HAPTIC DEVICE
ً
عادة ال يمكن لمسها في المتاحف ،وفي عامه الحادي عشر،
يُ َمكن المستخدم من الشعور واإلحساس بالمعروضات التي
يمنح كأس اإلبداع  2013الفرصة للطلبة في قطر لتطبيق مشاريعهم وأفكارهم التكنولوجية على أرض الواقع من خالل الدعم
واإلمكانيات التي توفرها مايكروسوفت.
هذا وتتضمن مسابقة كأس المخيلة عام 2013ثالثة مستويات منافسة وهي فئة األلعاب حيث ستكون المنافسة في هذه الفئة
على ابتكار وتطوير أكثر األلعاب تسلية وتفاعلية ،وتم تطويريها على إحدى منصات وتطبيقات مايكروسوفت (ويندوز الكمبيوتر
الشخصي أو اللمس ،ويندوز فون ،مجموعة أدوات كينكت للتطوير على الويندوز أو ألعاب  ،وفئة اإلبداع حيث تكرم هذه الفئة
التطبيقات األكثر ابتكاراً باستخدام أدوات وتقنيات مايكروسوفت بالشراكة مع مجموعة اإلمارات الشركة الراعية لهذه الفئة،
وسوف يتنافس الطالب ضمن هذه الفئة في تطوير برامج وتطبيقات من شأنها تحسين جوانب مختلفة من تجربة السفر،
باإلضافة الى فئة المواطنة حيث تُعنى هذه الفئة بالتطبيقات التي ممكن أن تحدث تأثير إيجابي على البشرية مثل تطوير
منصات وتطبيقات تساهم في حل إحدى التحديات العالمية ،مثل تقديم فكرة لتطبيق ممكن أن يساهم في الحد من مشكلة
الجوع في العالم أو من شأنها توفير عالج أفضل لمرض معين أو زيادة الوعي بقضايا بيئية أو توفير فرص أفضل للتعليم.

أنشئ مركز التأهيل الوظيفي منذ ما يقارب العاميين في إدارة الموارد البشرية
بجامعة قطر ليعمل على تطوير الموظفين القطريين في الجامعة  ،ويهدف
القسم إلى إعادة تأهيل وتطوير أداء الموظفين حسب احتياجات العمل ،حيث
يقوم القسم بتقييم مهارات الموظف وتقديم الدورات المناسبة له والتي
من شأنها رفع مستواه المهني بما يصب في مصلحة الموظف واإلدارة ،ويركز
مركز التأهيل الوظيفي على تقديم دورات مهنية متنوعة في أساسيات اللغة
اإلنجليزية و استخدام الحاسب اآللي و دورات اخرى لتنمية المهارات التي تساعد
الموظف على تقديم أداء وظيفي متميز  ،كما يقوم المركز على مهمة
اساسية هي إعادة تأهيل الموظفين القطريين وذلك في حالة إعادة الهياكل
اإلدارية لإلدارات العاملين بها  ،حيث يأتي دور قسم التأهيل في إدراج الموظفين
في دورات منوعة ال تقل مدتها عن ثالثة أشهر على األقل تعمل على رفع
مستواهم في اللغة اإلنجليزية والكمبيوتر على مستويات مختلفة  ،باإلضافة
إلى تقديم دورات في إعداد القادة حتى يتم تسكينهم في وظائف تتناسب مع
مؤهالتهم  ،كذلك يقوم القسم بتقديم دورات للموظفين القطريين حديثي
التعيين والتي من شأنها تعريف الموظف الجديد على بيئة العمل وأهمية
الوالء للمؤسسة ودورات كيفية استخدام البريد االلكتروني باإلضافة إلى اللغة
االنجليزية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وفي مقابلة مع ا .عبد العزيز عبد اهلل ـ رئيس قسم مركز التأهيل الوظيفي ـ أكد
بأن  %75من الموظفين المنتسبين للقسم تمت إعادتهم للعمل في إدارات
وكليات الجامعة المختلفة حيث تشهد تقاريرهم على نجاح المركز في عملية
تأهيلهم لتولي وظائف جديدة  ،حتى أصبحت اإلدارات واألقسام المختلفة في
الجامعة تبحث عن موظفين من داخل قسم التأهيل الوظيفي.
وأضاف بأن أحد أهم مميزات قسم التأهيل الوظيفي هي معالجة ما يمكن
تسميته بنقل المشكلة من مكان آلخر ،حيث كانت تتم عملية نقل الموظف
من إدارة إلى أخرى في حالة عدم كفاءته دون تأهيل أو تطوير إلمكانياته ،وتقع
مسؤولية القسم بأنه يتوسط عملية نقل الموظف من إدارة إلى أخرى بتأهيله
أوال للوظيفة الجديدة وتزويده بمهارات تساعده على األداء بالشكل المطلوب
 ،كما يتولى القسم مسؤولية تقديم دورات اللغة اإلنجليزية على مستوى
الجامعة لتغطية أي احتياج للموظفين وتنمية مهارتهم في أحد جوانب
القصور لديهم والتي ال تستدعي التفرغ من العمل كما سيعمل القسم
بخطته القادمة في دعم موظفي الجامعة حديثي التعيين وذلك بإعطائهم
دورة متكاملة لبداية مشوارهم العملي بالجامعة تتلخص في خمسة خطوات
هامه تبدأ بدورة التعريف بالهيكل التنظيمي للجامعة والوالء المؤسسي،
واتكيت البريد اإللكتروني والهاتف  ،وعملية وضع األهداف الفردية للموظف
وربطها بأهداف اإلدارة والجامعة  ،وتختتم الدورة بالتعريف بكيفية استخدام
نظام األوراكل الخدمة الذاتية.
كما تم كذلك مقابلة عدد من الموظفين القطريين من قسم التأهيل
الوظيفي ممن استفادوا من الدورات المقدمة في القسم ،حيث أفاد األستاذ
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إبراهيم االنشائي كبير أخصائي ضيافة ـ بأن
قسم التأهيل الوظيفي يعمل على تأهيل
الموظف وتنمية مهاراته مما يرفع مستوى
عمل الفرد في إدارته أو في إدارة أخرى والفائدة
بالنهاية تعود على الجامعة ،وعلى الصعيد
الشخصي أضاف االنشائي بأنه استفاد
من القسم بدورات في فن التعامل وبرامج
الكمبيوتر ودورات في اللغة عالوة على
الفائدة النفسية التي زادت من ثقته ببيئة
عمله كموظف وفي قسم التأهيل الوظيفي
بسبب أسلوب التعامل والتعايش والذي يبني
دافعا أقوي للعمل أكثر وبشكل أفضل .وختاما
قال االنشائي بأن قسم التأهيل الوظيفي
بحاجة الى بعض التنوع في الدورات التدريبة
التي يطرحها للموظفين والتي ال تقل أهمية
عن دورات اللغة والحاسب والقيادة مثل دورات
في العالقات العامة حتى تكون الفائدة
منه شاملة تغطي كل ما يمكن أن يحتاجه
الموظف في منصبه الجديد.
وفي لقاء آخر قال األستاذ عارف محمد حجي
رئيس قسم الخزينة والتحصيالت بأن قسم
التأهيل الوظيفي يحقق هدف استمرارية
التعليم وعدم توقفه عند المرحلة الجامعية
وكان يجب أن يكون أحد أقسام الجامعة منذ
فترة طويلة  ،واضاف ان أهمية قسم التأهيل
الوظيفي للجامعة هي بمثابة أهمية الطالب
لها ،فكما تؤهل طالبها لسوق العمل
يعمل قسم التأهيل الوظيفي على تأهيل
الموظفين بالجامعة  ،والمنفعة ال تتحقق
فقط لمن ال يملك المهارات بل مجرد عملية
تحديث المعلومات لدى الموظف والتأكيد
واإلضافة عليها ولو القليل هو عامل التميز في
قسم التأهيل الوظيفي  ،كما ان أحد عوامل
التميز األخرى أن القسم يبحث الحاالت ليحدد
نقاط القوة والضعف فيها وبالتالي يتم تحديد
الدورات المناسبة لكل موظف والتي تكون
ذات فائدة حقيقية ملموسة.
واضاف حجي ان تجربتي الشخصية مع
المركز والدورات التي حصلت عليها لم
تكن جديدة ومع ذلك لم تغب الفائدة عني
وهذه رسالتي إلى كل الموظفين وخاصة
أصحاب الشهادات فمجرد التفرغ لهذه الدورات
وتحديث المعلومات في الذاكرة يساعد ذلك
على رفع األداء الوظيفي داخل الجامعة،
كما أن استخدام كافة الوسائل حتى على
مستوى اختيار أماكن طرح الدورات يساعد
على رفع كفاءة القسم ،كما أن تشجيع
الموظفين على االلتحاق بقسم التأهيل
الوظيفي للتطوير من مهاراتهم ومنحهم
بعض المميزات سيكون أيضا عامال أساسيا
في تحقيق نجاح أكبر للقسم وللجامعة
وتحقيق فائدة أكبر للموظفين على المستوى
الشخصي.
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اتفاقية تعاون بين الجامعة وكلية المجتمع

شراكة بين التربية واليونسكو

أعلنت جامعة قطر وكلية المجتمع في قطر توسيع نطاق اتفاقية التعاون التي وقعت بين الجهتين العام الماضي بهدف
تفتح آفا ًقا جديدة للطلبة الستكمال مراحل التعليم العالي
تسهيل انتقال الطلبة بين المؤسستين ،وهي اتفاقية من شأنها أن
َ
في أي منهما ،حسبما تقتضيه خططهم الدراسية وأدائهم األكاديمي ،وبما يسهم في تطوير العملية التعليمية في الدولة.

أعلنت كلية التربية بجامعة قطر ومكتب اليونسكو بالدوحة تعاونهما في عدد من المبادرات التعليمية خالل العام القادم.

ووقع االتفاقية كل من األستاذة الدكتورة شيخة بنت عبداهلل المسند ،رئيس جامعة قطر ،واألستاذ الدكتور إبراهيم صالح
النعيمي ،الرئيس المكلف بإدارة كلية المجتمع في قطر ،وذلك بحضور قيادات من المؤسستين وأعضاء هيئة التدريس ،وعدد
من الطلبة ،وممثلي وسائل اإلعالم.
وبموجب هذه االتفاقية الجديدة ،تم توسيع االتفاقية األولى التي وقعت قبل عام بين الطرفين ،بما يتوافق مع مبادئ االعتماد
المؤسسي الذي تحرص عليه الجهتان ،حيث تم توسيع قائمة المقررات المعادلة بينهما ووضع أسس تنظيمية لتفعيل البنود
المتعلقة بالطلبة الزائرين لتسهيل انتقال الطلبة ،باإلضافة إلى إمكانية التحويل من جامعة قطر إلى كلية المجتمع كبند جديد
في االتفاقية.
ووفقا لالتفاقية الجديدة ،يجوز لخريج كلية المجتمع ،الحاصل على «شهادة المشاركة» بإكمال  60ساعة دراسية معتمدة من
المقررات الدراسية في اآلداب أو العلوم ،تقديم طلب قبول لدراسة أحد برامج البكالوريوس في جامعة قطر ،ويُعفى من دراسة
مقررات الكفاءة في البرنامج التأسيسي (اللغة اإلنجليزية والرياضيات والحاسب اآللي) لالختصاصات التي تتطلب إكمال
البرنامج التأسيسي بجامعة قطر  ،أما في حالة الطلبة الذين لم يتموا دراساتهم في الكلية ويرغبون في استكمالها في جامعة
قطر ،فيجب عليهم اجتياز متطلبات الكفاءة حسب التخصص الذي ينوون دراسته ،شريطة أن يكونوا قد أكملوا  24ساعة
معتمدة كحد أدنى في الكلية  ،كما تسمح االتفاقية لطلبة جامعة قطر ،الذين لم يكملوا متطلبات البكالوريوس بالجامعة،
ويرغبون في الحصول على (شهادة المشاركة) التي تمنحها كلية المجتمع باالنتقال إليها ،حيث س ُتعادل لهم المواد التي
تشملها االتفاقية؛ ليستطيع الطالب بذلك استكمال الساعات المتبقية والمطلوبة للحصول على الشهادة سالفة الذكر.
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حيث التقت عميد كلية التربية د.حصة صادق وعدد من أعضاء هيئة التدريس ،بالدكتورة فريال خان المتخصصة التربوية في
مكتب اليونسكو بالدوحة في زيارة رسخت العالقة القوية والمستمرة بين المؤسستين  ،وخالل الزيارة تم االتفاق على عدد من
فرص التعاون  -ويعد أهمها إعادة كرسي اليونسكو في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة ،ومشاركة اليونسكو في مؤتمر كلية
التربية لألبحاث السنوي حول إعادة هيكلة التعليم في مارس  ،2013باإلضافة إلى الملتقى الوطني في  4يونيو.
تم االتفاق على التعاون في مؤتمر الكلية لألبحاث السنوي لعام  2014والتعاون في التنسيق للفعاليات حول اليوم الوطني
للمعلم في  5أكتوبر  ،الجدير بالذكر أن الزيارة جاءت بعد تبرع اليونسكو بعدد من المواد التعليمية لمركز مصادر الكلية تضمن
التبرع بكتب وأقراص مدمجة ،وموسوعات ومواد أخرى ،حول عدد من المواضيع االجتماعية والتعليمية.
وقالت د.حصة صادق أننا نشكر لليونسكو دعمها المستمر لكلية التربية ونتطلع لمزيد من العمل معهم في السنوات القادمة،
وأضافت قائلة مسؤوليتنا أن نضمن أن األجيال الشابة من أهل قطر تحظى بأعلى مستويات التعليم ،وتزويدهم بالمهارات التي
تستلزمها قيادة الدولة في المستقبل ،كذلك دورنا هو الحرص على أن يكون معلمونا من األفضل في العالم ولهذا تهدف
مؤتمراتنا وفعالياتنا المختلفة لتالقي المعلمين ومشاركة الخبرات والتعلم من اآلخر لالستمرار على نهج رفع مستوى التعليم
في قطر  ،أما د.فريال خان من مكتب اليونسكو في الدوحة فقد أوضحت أن جامعة قطر مستمرة في لعب دور حاسم ومصيري
في تعليم شباب قطر ،ومن ضمنه المعلمون وقالت نتطلع الستمرار التعاون مع جامعة قطر لتطوير التعليم وتحضير سكان
العالم الحتياجات القرن الحادي والعشرين.
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مكتب الخدمات المساندة بإدارة العمليات يحصل على
شهادة أيزو2008:9001

الجامعة تستضيف السفير الصيني

قاويو تشن  :الصين تنوي إقامة جسر أكاديمي وثقافي مع دولة قطر

وقد افتتح الفعالية الدكتور يوسف بو عندل بالترحيب بسعادة
السفير و شكره على حضوره للجامعة .ثم ألقى السيد تشن،
محاضرة باللغة العربية استمرت لقرابة األربعين دقيقة  ،وجه
خاللها شكره وتقديره لدولة قطر ،حكومة وشعب ًا ،وأشاد
بالعالقات المتميزة التي تجمعها ببالده  ،وأشاد كذلك بالدور
الكبير الذي تقدمه جامعة قطر ،لالرتقاء بالمستوى التعليمي
لطالبها.

حصل مكتب الخدمات المساندة بإدارة العمليات والمرافق الجامعية بجامعة قطر على شهادة « أيزو ، 2008:9001وجاء اإلعالن عن
الحدث من خالل احتفال نظمه المكتب في قاعة ابن خلدون بحضور الدكتور حميد المدفع نائب رئيس الجامعة لشؤون االدارة
والدكتور خالد ناجي مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون العمليات وتقنية المعلومات ،والمهندس  /عبداهلل السيد الرئيس
التنفيذي إلدارة العمليات ومديرة الخدمات المساندة ورؤساء االقسام وبحضور السيد راكيش ريفراج الرئيس التنفيذي ل. ECOVIS
وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور حميد المدفع :يسعد جامعة قطر أن تعلن التزامها بتقديم الخدمات بأعلى مستويات
الجودة إلى مجتمع الجامعة وأن تواصل بالروح ذاتها القيام باإلسهام المباشر وغير المباشر في خدمة المجتمع القطري بشكل
عام وتنمية اهتماماته وتلبية احتياجاته.

وقد تطرق السيد تشن في كلمته إلى العالقات السياسية،
واالقتصادية بين قطر والصين؛ حيث أكد أن بالده تسعى
دائم ًا إلى توطيد العالقات السياسية مع دولة قطر ،باعتبارها
من أهم دول المنطقة من الناحية السياسية  ،وفي الجانب
االقتصادي ،أوضح السيد تشن ،أن الصين تطمح الى تعزيز
الشراكة االقتصادية مع قطر ،حيث قال« :إن التبادل التجاري بين
قطر والصين ليس على القدر المأمول حتى اآلن» وعزى ذلك
ألسباب وعوامل تاريخية  -على حد تعبيره -منها :إقامة دولة
قطر لعالقات تجارية طويلة األجل مع عدد من الدول العظمى.
وأكد ان الصين تطمح في مشاركة دولة قطر في مجاالت
عديدة ،مثل :التجارة ،ومشاريع التنمية ،والبترول والغاز ،والبنية
التحتية .وأضاف « :أنا واثق من أن حجم التبادل التجاري بين
البلدين سيزداد في القريب العاجل».

وأضاف الدكتور المدفع :إننا نتوخى بناء وترسيخ أفضل مستوى من الثقة في خدماتنا ،السيما وأننا المصدر المهم للخدمات
التنافسية لقطاع الجامعة ممثلة بأعضائها وموظفينها وطلبتها  ,لذا نسعى لتطوير أداء اإلدارة والموظفين لدينا بما ينعكس
في النهاية على تحقيق رضا المتعاملين  ،وقال :إننا ملتزمون أمام المجتمع الجامعي بتقديم الخدمات الوافية المستوفاة
وكذلك بالحفاظ على نظام جودة متوافق مع مواصفات األيزو  9001إصدار عام .2008
من جهته ،قدم المهندس عبداهلل السيد التهاني إلى كل عضو من أعضاء مكتب الخدمات المساندة لتحقيقهم هذا اإلنجاز
الكبير متمثال بمديرة الخدمات المساندة ورؤساء االقسام والموظفين ،وقال « إن ما حقتموه على مدى مسيرتكم هو إنجاز كبير،
موضح ًا أن مواصفات «أيزو  »9001هي المرتبة الدولية التي يروق لكل متنافس أن يفوز بها لجهة التميز في جودة اإلدارة.
وقد كانت هذه المعايير محلية على نحو ما يجري اعتمادها في كثير من الدول نظراً ألنها مبادئ عامة للجودة يمكن تحقيقها من
قبل أي منظمة كانت صغيرة أو كبيرة ،إال أنها اليوم ،بعد أن خضعت لمراجعة دولية في عام 2008أصبح الفوز بها يتطلب مستوى
عال من الحرفية وااللتزام الراسخ بتحقيق التميز ،وهو ما ال تستطيع أي منظمة بلوغه في ما يتعلق بالجودة في أنظمة اإلدارة».
وحقق مكتب الخدمات المساندة فرصة استثمار الخدمات التي يقوم بها ليحافظ عليها ويعززها للعاملين فقد سجل المكتب
احصائية معدل الرضا التي وصلت لنسبة  %90ويطمح المكتب لتسجيل معدالت اكبر وتكون شاملة لكل المعايير سواء بالنسبة
لقسم االعداد والتجهيز والبريد واالرشفة الذي يهتم بتوفير خدمات النقل وتجهيز القاعات الستقبال ضيوف الجامعة لالحتفاالت
والمعارض والمحاضرات والندوات وكذلك ترتيب القاعات الدراسية لالمتحانات وكذلك جميع خدمات البريد واالرشيف بالجامعة
من توزيع البريد من مكاتبات ورسائل ودعوات وكتب وغيرها وقسم المواصالت يختص بالتعامل المباشر مع إدارات الجامعة
وتوفير احتياجاتهم من الموصالت سواء كانت ( حافالت – سيارات نقل –سيارات دفع رباعي وصالون) واكبر تعاون لهذا القسم
هو مع إدارة الخدمات الطالبية (توفير الحافالت لنقل الطلبة من والى الجامعة وكذا للرحالت والنقال الداخلي) وقسم الخدمات
العمالية الذي يقوم بأعمال النظافة ومكافحة القوارض والحشرات حسب المعايير العالمية ويختص ايضا بجميع خدمات
الضيافة وتوفير مراسل ينقل الخطابات والمراسالت للكليات واإلدارات والمراكز والوحدات وغيرها داخل الحرم الجامعي.
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نظم قسم الشؤون الدولية بكلية اآلداب والعلوم بالجامعة
ندوة بعنوان «السياسة الصينية الخارجية والعالقات القطرية
الصينية» القاها سعادة السفير الصيني لدى دولة قطر السيد
قاو يو تشن وذلك بحضور الدكتور يوسف بو عندل رئيس
قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر ،وعدد من أعضاء هيئة
التدريسوالطالب.

وفي حديثه عن الجانب التعليمي ،أكد سعادة السفير ،أن
هنالك تفاع ً
ال كبيراً قادم ًا بين البلدين ،في المجال التعليمي،
حيث أفصح  -بأن الصين تنوي إقامة جسر أكاديمي وثقافي
مع دولة قطر ،من خالل إنشاء جامعة صينية في مؤسسة
قطر التعليمية بالدوحة  ،وأشار أيض ًا إلى أن سفارة الصين في
ً
دراسية للطالب القطريين الراغبين في
الدوحة تقدم منح ًا
االلتحاق بالجامعات الصينية .هذا وقد أكد السيد تشن ،بأن
زيارته هذه لجامعة قطر ،هي بمثابة التمهيد لزيارة مزمعة في
األيام القادمة لوفد صيني رفيع ،يتقدمه وزير التعليم الصيني،
وذلك في إطار المساعي المشتركة بين البلدين للتبادل
المعرفي ،واالرتقاء بالمستوى التعليمي في البلدين.
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بالتعاون مع كلية جونز هوبكنز والمؤسسة القطرية
لمكافحة االتجار بالبشر
مؤتمر دولي يناقش سبل تطوير العيادات القانونية بالجامعة
واالعتماد ودور الطالب والمشرفين في العيادات القانونية
والمناهج والبرامج الناشئة للعيادات .وناقشت الوفود أيضا
تفاصيل تجاربهم الشخصية المتعلقة بالعيادات القانونية
وأبرز التحديات والفوائد المستخلصة من هذه البرامج .كما
اطلعت الوفود أيضا على المقترحات المتعلقة بتوسيع
شبكة العيادات في مختلف أنحاء الشرق األوسط.
وقام كل من الدكتور حسان عكور ،عميد كلية القانون
بالجامعة والدكتور محمد مطر ،أستاذ القانون الدولي والمدير
التنفيذي لبرنامج الحماية بكلية كلية جونز هوبكنز للدراسات
الدولية المتقدمة واألستاذة مريم المالكي ،مدير عام
المؤسسة القطرية لمكافحة االتجار بالبشر بافتتاح المؤتمر
من خالل كلماتهم االفتتاحية المرحبة بالضيوف والتي ألقت
الضوء على أهمية المؤتمر باعتبار أنه يجمع بين رحابه عددا
من الخبراء ذائعي الصيت في مجال القانون.
وقال الدكتور عكور :إن مفهوم العيادات القانونية مفهوم
جديد نسبي ًا ولكنه آخذ في التوسع في منطقة الشرق األوسط.
يتيح هذا المؤتمر فرصة ذهبية للراغبين في تبادل خبراتهم
وتجاربهم من أجل تطوير شبكة العيادات القانونية في جميع
أنحاء الشرق األوسط حيث ستشكل هذه العيادات بارقة أمل
للمحرومين والمهمشين وتجربة ملهمة لطالب القانون.

نظمت كلية القانون بالتعاون مع كلية جونز هوبكنز
للدراسات الدولية المتقدمة والمؤسسة القطرية لمكافحة
االتجار بالبشر مؤتمر الشرق األوسط حول تطوير برامج العيادات
القانونية والذي يهدف إلى مناقشة سبل تطوير هذه البرامج
وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة  ،واستضاف المؤتمر
في دورته الثانية على مدى يومين خبراء من دول مختلفة
أتوا لمناقشة تجاربهم المتعلقة بإدارة العيادات القانونية
التي تساعد األفراد على حصول المشورة القانونية وتشجع
الجامعات على توسيع برامجها الحالية للعيادات القانونية
وقد بلغ عدد الخبراء  60خبيرا.
وتهدف هذه البرامج إلى استخدام قانون يشكل موضع
تدريب يقوم الطالب من خالله بتوفير خدمات قانونية مجانية
لألشخاص المحرومين أو المهمشين الذين ال يستطيعون
الحصول على مشورة قانونية ،ورصد حالة حقوق اإلنسان،
وكذلك الدعوة إلى اإلصالح القانوني.
وقد عملت كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة مع
كلية القانون بجامعة قطر على استحداث برنامج للعيادات
القانونية يقوم الطالب من خالله على المشاركة في صياغة
التشريعات المتعلقة باإلتجار بالبشر وعقود العمل .ويهدف
هذا البرنامج أيضا إلى العمل جنبا إلى جنب مع األشخاص
المحرومين من خالل تقديم المشورات القانونية لهم كجزء
من عملية طويلة األمد لخدمة المجتمع.

وأضاف قائال :نتقدم بالشكر الجزيل إلى كلية جونز هوبكنز
للدراسات الدولية المتقدمة والمؤسسة القطرية لمكافحة
االتجار بالبشر على تعاونهما المستمر معنا وجهودهما الجبارة
والصادقة في سبيل مشاركة تجاربهم الفريدة من نوعها معنا
والتي تصب في مصلحة المجتمع القطري والشرق األوسط
بشكل عام.
وفي كلمتها بالمناسبة قالت األستاذة مريم المالكي ،مدير
عام المؤسسة القطرية لمكافحة االتجار بالبشر في كلمتها
بالمناسبة  :إن العيادات القانونية مدخل جديد من مداخل
تعزيز الثقافة القانونية في المجتمع وخاصة ثقافة حقوق
االنسان  ،كما تساعد على كفالة وتفعيل حق التقاضي
للجميع  ،وسيادة القانون وخاصة للفئات غير القادرة والتي
هي في حاجة الى المساندة.
وفي كلمته بالمناسبة تحدث الدكتور محمد مطر أستاذ
القانون الدولي والمدير التنفيذي لبرنامج الحماية بكلية كلية
جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة فقال إن العيادات
القانونية تمثل نموذجا متقدما من نماذج تطوير التعليم
والتدريب القانوني وتمثل كذلك آلية في مجال التعليم
التطبيقي للقانون وقد أخذت في االنتشار بفعل التطورات
الحاصلة في مجاالت حقوق اإلنسان التي من أبرزها مكافحة
االتجار بالبشر ن وتحدث عن تجارب ناجحة في هذا المجال
كما منح المجال لعدد من الخبراء للتحدث أمام المشاركين
في الندوة وإعطائهم خبراتهم الغنية في مجال العيادات
القانونية في اندونيسيا والواليات المتحدة واألردن وغيرها من
بلدان العالم.

وناقش المؤتمر قضايا مختلفة مثل كيفية بناء عيادات
قانونية ناجحة وقضية األخالق القانونية والطرق القانونية
الحرم الجامعي
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كلمـة رئيـس الجامعــة

يوم الجامعة يعزز التواصل مع المجتمع
نظمت جامعة قطر يوم الحرم الجامعي بحضور األستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد اهلل المسند رئيس الجامعة وعدد كبير من
أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب وأسرهم ،وقد تضمن اليوم العديد من الفعاليات لألسر واألطفال لالستمتاع
خصيصا لتناسب الكبار والصغار وبالتالي لتعزيز روح االنتماء للجامعة.
بالفعاليات التي أعدت
ً
وقالت د .شيخة المسند إن هذا اليوم هو تقليد من التقاليد التي درجت عليها جامعة قطر منذ  3سنوات وهو قائم على فكرة
تعزيز التواصل بين المنتسبين بالجامعة من طالب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين بحيث يلتقي جميع األفراد مع أسرهم
ً
وأيضا في بعض األحيان يتطلب منهم أن يساهموا بتجميل الحرم
في فعاليات مختلفة وزيارة المرافق الجامعية والتعرف عليها
الجامعي بزراعة األشجار في بعض المناطق أو تنظيف بعض المناطق الصحراوية أو حتى طالء بعض الجدران كتقليد جامعي
لربط المجتمع الجامعي بالجامعة.
وأشارت د .المسند أنه في كل عام أكاديمي يضاف للفعالية أشياء جديدة وهذا العام غلب على الفعالية الطابع األسري وكان
جديدها القطار الذي يأخذ الناس في جولة حول الحرم الجامعي مع شرح مفصل للمرافق الجامعية ومعظم المتواجدين هم من
أسر منتسبي الجامعة وذلك لخلق شعور بالتواصل واالنتماء والترابط بين العاملين بجامعة قطر.
وقد تضمنت فعاليات األطفال أعماال فنية كالرسم على الحائط وتلوين الخزميات بما يتناسب مع أهداف اليوم كما تسنى
لألطفال فرصة زراعة نباتات في أوعية سيراميك ومن ثم تلوينها إلضفاء مسحة جمالية.
باإلضافة إلى ممارسة بعض الرياضيات باستخدام أجهزة اللياقة البدنية وتم إعطاء األطفال أزياء تنكرية مختلفة إلدخال البهجة
إلى قلوبهم إلى جانب القطار المتجول في أنحاء الجامعة والعديد من األلعاب اإللكترونية األخرى وركوب الخيل.

عام مضى  ..وآخر يطرق األبواب

أما فعاليات األسر فتضمنت التلوين الثالثي األبعاد وجولة جامعية وركوب الخيل كما أقيمت خيم في أرجاء المكان لتقديم
المأكوالت التقليدية كاللقيمات وخبز الرقاق وعرض مهنة السدو وعمل الحناء والتلوين على الوجه وكانت الصقور حاضرة في
الفعاليات وكذلك الطائرات الورقية  ،وقد جرت مسابقة للتصوير الفوتوغرافي وتمت دعوة جميع المصورين الهواة والمحترفين
من طال ب الجامعة للمشاركة في المسابقة وكان هناك جوائز للفائزين الثالث األوائل.

بعد عام أكاديمي طويل ومثمر ،مليء باإلنجاز والتحديات ،ها نحن نقترب حثيثا من اإلجازة الصيفية ،حيث سنستريح لبعض
الوقت ،ونقوم بمراجعة حساباتنا ،ونقيم أنفسنا على ما فات ،ونرنو بأحالمنا إلى ما هو آت.
أما طلبتنا األعزاء فبالتأكيد تمثل لهم الفترة القادمة ،استراحة محارب ،يضعون خاللها أهدافهم للعام القادم ،ويرسمون
الخطط ،التي ستمكنهم من بلوغ النجاح والفالح ،في دراستهم األكاديمية ،و حياتهم العملية مستقب ً
ال.
بانتهاء العام األكاديمي الحالي نكون قد وصلنا لنهاية مرحلة هامة أخرى من مراحل تطوير جامعة قطر ،والمتمثلة بالخطة
االستراتيجية ،التي امتدت على مدار ثالث سنوات حافلة ،من . 2013-2010
كانت الخطة تفاعلية ،ساهمت في تنفيذها جميع فئات المجتمع الجامعي ،وتم وضعها من قبل فرق عمل متخصصة .ولضمان
نجاحها فقد تم تحديد  4مجاالت رئيسية لقياس األداء ،وهي مجاالت عريضة ،تتفاعل مع بعضها البعض ،وتتشابك ،تمثلت في :
التعليم ،األبحاث ،العالقة مع المجتمع ،والخدمات والعمليات المساندة ،وانقسم كل مجال من هذه المجاالت العامة ،إلى أهداف
محددة ،تقاس بدورها من خالل مؤشرات متنوعة.
وابتداء من العام االكاديمي القادم سنبدأ معا بتنفيذ الخطة االستراتيجية الجديدة ،والتي ستبدأ في  2013وستنتهي في . 2016
خطة بذل فيها الجميع جهداً كبيراً ،مستعينين بالخبرات التي تراكمت أثناء تنفيذ الخطة االستراتيجية الماضية ،حيث قمنا بالبناء
على التجارب الناجحة وتعزيزها لمواجهة أية تحديات مستقبلية.
ولنحاول في النهاية ،أن تكون خطتنا الجديدة ،قريبة من الخطة المثالية التي نتوخاها ،وإن كنا ندرك استحالة الوصول للكمال
المطلق ،الذي هو من صفات اهلل ،إال أننا نسعى جاهدين كي نبلغ ذروة اإلتقان البشري ،حتى تصبح جامعتنا الوطنية ،رائدة
ونبراس ًا ،في منطقتنا بل على مستوى العالم.
أ.د .شيخة بنت عبداهلل المسند
رئيس جامعة قطر

الحرم الجامعي
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الحرم الجامعي

الحرم الجامعي
النشرة الفصلية التي تصدرها إدارة العالقات الخارجية بجامعة قطر
موقع الحرم الجامعي

www.qu.edu.qa/alharam

يمكنكم التواصل معنا عبر البريد االلكتروني التالي:
Khawla.mortazawi@qu.edu.qa

المحرر المسؤول باللغة العربية  :خولة مرتضوي
المحرر المسؤول باللغة اإلنجليزية  :جوديث هنري
محررون مشاركون :
 محمد ولد الشيخ مسعود عبد الهادي ليزلي والكر حنين طوق آمنة عبد الكريمتدقيق لغوي  :محمد ولد الشيخ
طلبة متدربون إعالمي ًا:
 إخالص شامية أسامة داري أسماء خيري سلمان البدري عمر الحكواتي عمر الشيخ فصيح الزمان بديع الزمان ميمونة عايشتصوير :
 على عماد محمد شريفتصميم وإخراج  :شروق الفرا

الحـــــــرم الجــامعي
جامعة قطر  -يونيو ٢٠١٣

