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Vision

The College of Arts and Sciences aspires to be a regional leader in
interdisciplinary education and research, and to advance societal
progress.

Mission

The College of Arts and Sciences is the heart of Qatar University’s
liberal education model. The College prepares well-rounded, creative
and competent graduates through interdisciplinary enquiry, which
equips them with imaginative and critical thinking skills to be effective
members of society. CAS fosters an intellectual environment that
stimulates creativity, inclusiveness and a global perspective.

Core Values

Innovation, Engagement, Empowerment, these 3 words define
who we are, and through these words we will achieve our objectives.
By empowering our students to fulfill their dreams, engaging them in
the community through a rich variety of both curricular offerings and
extra-curricular activities, we will foster their young spirits, which will
hopefully unlock their creativity and innovation.
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Department of Arabic Language

The Department of Arabic Language at the College of Arts and
Sciences is committed to preparing specialists in Arabic language and
literature. All courses provide students with essential knowledge and
experience in Arabic linguistics, literature, and criticism. Furthermore,
we aim to graduate students with a range of intellectual skills related
to the chosen subject area, and qualifying skills suitable for social and
professional context. The Department of Arabic Language offers a
degree of “B.A. in Arabic Language” and a degree of “M.A. in Arabic
Language & Literature”.
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Department of Biological and Environmental Sciences

The Department of Biological and Environmental Sciences offers four
programs of study, two Graduate Programs of respectively PhD in
Biological & Environmental Sc. and M. Sc. in Environmental Sc. and
two Undergraduate Programs of respectively B.Sc. in Biological Sc.
and B.Sc. in Environmental Sc. The PhD in Biological & Environmental
Sc., started in Fall 2013, provides students with the most advanced
research skills enabling them to carry out research independently,
publishing and showing innovations and creativity. The M. Sc. in
Environmental Sc., started in Fall 2011, is an accredited (CHES-UK)
program dedicated to the graduation of professionals and researchers
who are committed to the development of a sustainable environment
for Qatar. It is an interdisciplinary graduate program in environmental
science that is the first choice of students preparing graduates for
both industry and PhD programs. The program of B.Sc. in Biological
Science is designed in such a way as to provide proper training
and qualification in modern biology, meeting the unprecedented
advancement in the field and responding to the needs and aspiration
of the Qatari society.
The B.Sc. in Environmental Science is an accredited and the first
program of its kind in Qatar. It is developed to address escalating
issues and problems associated with the environment of Qatar, and
the region, as well as imminent and consequential projected needs of
stakeholders. All these 4 programs create an exciting and excellent
Teaching and Research environment.
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Department of Chemistry and Earth Sciences

The Department was established in 1973. It offers a BSc with a
Chemistry major (male and female students) and a Chemistry minor
(male and female students) and a Geology minor (male students).
The Chemistry program also offers courses to various programs
at Qatar University including Chemical Engineering, Biological and
Environmental Sciences, Human Nutrition, Biomedical Science,
and Pharmacy. The Geology program offers introductory courses
to a wide variety of students, as well as more advanced courses for
students with a Geology minor. The Chemistry program serves the
Qatari community in several aspects, e.g. by offering consultations,
suggesting solutions for numerous scientific problems, and by
holding symposiums and public lectures. Chemistry faculty members
also provide special workshops and training for employees in many
sectors. In addition, many graduates from the Chemistry program
have come to serve as teachers in a number of schools and academic
institutions.
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Department of English Literature and Linguistics

The Department of English Literature and Linguistics provides high
quality student-centered education in a positive learning and research
environment. Students acquire a broad-based grounding in English
literature, linguistics, and translation. The program equips students to
meet the challenges of their careers and it enhances their awareness
and appreciation of human values and the literature, culture, and
language of others.

5

Gulf Studies Program

The Gulf Studies Graduate Program offers a Master of Arts in Gulf
Studies, providing students an unparalleled opportunity to examine
the Gulf while living in the region itself.
The two-year program, taught in English, offers an in-depth and
interdisciplinary curriculum. The program’s expert faculty comprised
of highly regarded academics in the Gulf Studies field, academic
rigor, international student body, events, and research and internship
opportunities position students to be experts in the Gulf and
understand the challenges and opportunities facing the region.
Financial assistance is available on a competitive basis.
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Department of Health Sciences

The Department of Health Sciences at the College of Arts and
Sciences is committed to providing distinctive high quality of college
education in the areas of health sciences which is reflected on its
graduates in terms of scientific competence and competitiveness
in the labor market. The Department offers three bachelor degrees,
namely: Human Nutrition, Public Health and Biomedical Science; with
the latter offering a master degree as well.
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Department of Humanities
The Department of Humanities offers a Bachelor Degree in
history, and selected courses in Geography and Philosophy
which are designed to equip students with basic knowledge and
modern techniques in the two fields. History program prepares
students academically in three areas, including, Islamic history,
Modern Gulf History and European History. Introductory and
advanced courses of history train students in critical analysis and
reasoning, as well as written and oral communication skills. They
also prepare them to establish their careers in various fields such
as journalism, education, museum work, politics and public civil
service, or to pursue graduate studies.
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Department of International Affairs
The Department of International Affairs at the College of Arts and
Sciences offers a multidisciplinary program at the undergraduate
level which provides students with tools to understand the
major components that shape today’s world and the theoretical
knowledge and practical ability to pursue careers in the
international arena. Established in 2006, IAP is at the forefront
in gearing students for leadership roles with multinational
implications. The Program offers a degree of B.A. in International
Affairs. The Policy, Planning and Development program offers an
interdisciplinary degree focused on generating knowledge and
understanding the public policy, energy security, urban planning
and development, and environment, through focusing on
national, regional, and international issues. The degree seeks to
prepare its graduates to thrive in an increasingly interdependent
global community by grounding them in independent critical
thinking, leadership skills, global awareness, tolerance, and
social responsibility. Graduates will be ready for further study and
professional careers in both the public and private sectors.
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Department of Mass Communication
The Department of Mass Communication at the College of
Arts and Sciences aims at preparing undergraduate students
for successful mass communication-related careers. Through
curricular, extracurricular, and internship activities, the
Department helps students build a broad understanding of the
role of the mass communication discipline in society. The Mass
Communication Program strives students with a well-rounded
understanding of the field of Mass Communication, while
allowing for the acquisition of an in-depth understanding of one
area of specialization such as Print/ Online Journalism, Public
Relations, Advertising, and Broadcast Journalism.
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Materials Science & Technology Program

Materials Science and Technology Program is the first of its kind
MSc program in Qatar and it brings to the industry an important
postgraduate program that will serve Qatar vision 2030 in developing
a knowledge-based economy. The program delivers graduate
education and research opportunities for students and professionals in
35 credit hours leading to the Master of Science in Materials Science
and Technology.
The program focuses on the understanding of scientific principles,
analysis and evaluation of the characteristics and behavior of
materials, including nano/microstructures, physical and chemical
properties, energy thermodynamics of materials, transformation
states and processes, compound materials and research on industrial
applications of specific materials. It also helps in solving key issues
facing the world in energy, environment, communication, healthcare
and transport.
In contrast to classical sciences and engineering programs, the
Materials Science and Technology Program offers numerous research
opportunities to the students who can choose from a wide selection
of fields of interest such as: Nano-composites, Surface Sciences,
Thin Films, Semiconductors, Nanoparticles, Metallurgy and Polymeric
Materials.
The program benefits from the support and collaboration of its various
industrial partners such as Qatar Petroleum, Qatar Steel, QChem
and Qatalum, QEERI, Anti-Doping Laboratory Qatar, Qatar Museum
Authority, to name a few.
Limited number of scholarships are available.
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Department of Mathematics, Statistics & Physics

The Department of Mathematics, Statistics & Physics’s vision is
becoming one of the leading departments in the region, MSP is
committed to creating and disseminating high quality knowledge
related to Mathematics, Statistics and Physics through research,
teaching and various professional contributions as well as serving
the academic community and the public in general. To exemplify
this commitment, in 2011, the department initiated the Statistics
Consulting Unit.
The department is vibrant, energetic and is currently offering a major
in Statistics which is oriented towards applications and accredited by
Royal Statistical Society. Moreover, with over 80 students, the three
programs in the department offer a number of service courses for
several colleges, including Arts and Sciences, Engineering, Business,
Pharmacy and Education.
Our team strives for success and continues to serve the Qatari society
in various ways including community outreach programs, professional
development activities, and collaborative partnerships in various
sectors of the national and international community. We are dedicated
to preparing students for success in their chosen careers or further
study.
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Department of Social Sciences

The Department of Social Sciences is one of the largest departments
at the College of Arts and Sciences. It is multi-disciplinary and offers
specialty programs in Sociology, Psychology, and Social Work. The
Department prides itself for being a strong service program to the
University of Qatar, with more than fifteen courses offered as part
of the University Core Curriculum and course requirement for other
university programs. The Department of Social Sciences is growing
steadily and seeks to expand its undergraduate and graduate program
offerings in the near future. The recent addition of the Psychology
Program reflects the ambition of the Department and the College of
Arts and Sciences. The Department’s three academic programs offer
students a stimulating and rich learning environment and provide them
with ample opportunities for professional growth and development.
Students who select one of our programs are prepared to access
meaningful careers in their respective areas of specialty through a
carefully designed curriculum including program-specific theoretical
knowledge, research skills, hands-on experiences, practicums,
internships, and other planned activities and extra-curricular events.
Faculty of the Department come from diverse academic backgrounds
and have complementary research expertise. Thanks to its faculty, the
Department continues to be widely visible and successful in terms of
its research engagement and community outreach.
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Sport Science Program

The Sport Science Program (SSP) at the college of Arts and Sciences
(CAS) at Qatar University (QU) offers a Bachelor of Science Degree
in Sport Science and provides comprehensive coursework and
field experience that will educate its students for professions in a
broad scope of sports business, exercise and fitness enterprises,
and educational institutions. The program offers three optional
concentrations:
• Sport Management
• Exercise and Fitness
• Physical Education
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Arabic for Non-Native Speakers Program

The Arabic for Non-Native Speakers Program is a one academic
year curriculum. It falls into six levels: Elementary 1, Elementary 2,
Intermediate 1, Intermediate 2, Advanced 1 and Advanced 2.
Students concentrate on language functions, and communicative
skills of listening comprehension, speaking, reading, writing and
pragmatics. It is expected in the near future to expand ANNS program
to a Center of Arabic for Non-Native Speakers, it is hoped that the
center would meet the growing demand for this language.
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برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها
• ت�ستمر الدرا�سة بالربنامج ملدة عام درا�سي كامل .وينق�سم الربنامج �إىل �ستة م�ستويات هي:
االبتدائي الأول ،االبتدائي الثاين ،املتو�سط الأول ،املتو�سط الثاين ،املتقدم الأول ،واملتقدم
الثاين.
• تركز الدرا�سة يف الربنامج على وظائف اللغة� ،إىل جانب املهارات االت�صالية املكت�سبة من:
ا�ستماع وفهم ،حتدث ،قراءة ،وكتابة .وينتظر يف القريب �أن يتو�سع هذا الربنامج �إىل مركز
�سيتكون املركز
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تلبية لتزايد الطلب على هذه اللغة ،حيث
ّ
من ثالثة برامج:
 .1برنامج املنح
 .2الربنامج امل�سائي
 .3الربنامج االفرتا�ضي (التعليم عن بعد)
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برنامج علوم الرياضة
يطرح برنامج علوم الريا�ضة يف كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر درجة بكالوريو�س العلوم
يف العلوم الريا�ضية ويقدم مقررات درا�سية �شاملة وخربة ميدانية �ستدرب الطالب على
وظائف يف جمال وا�سع من الأعمال الريا�ضية و�رشكات التدريب واللياقة البدنية وامل�ؤ�س�سات
التعليمية .يطرح الربنامج ثالث تركيزات اختيارية:
• الإدارة الريا�ضية
• التدريب واللياقة البدنية
• الرتبية البدنية.
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برنامج علم وتكنولوجيا المواد
برنامج علم وتكنولوجيا املواد هو �أول برنامج ماج�ستري من نوعه يف دولة قطر ويوفر هذا
التخ�ص�ص ملجال العمل برنامج درا�سات عليا مهم �سوف يخدم ر�ؤية قطر  2030يف تنمية
اقت�صاد قائم على املعرفة .يقدم الربنامج درا�سات عليا وفر�ص بحث للطالب واملخت�صني يف
� 35ساعة معتمدة متنح ماج�ستري العلوم يف علم وتكنولوجيا املواد.
يركز الربنامج على فهم املبادئ العلمية وحتليل وتقييم خ�صائ�ص و�سلوك املواد مبا فيها
البنيات املجهرية /النانو واخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية والطاقة والديناميكا احلرارية
للمواد ،كما ي�ساعد كذلك يف حل ق�ضايا رئي�سية يواجهها العامل يف جمال الطاقة والبيئة
واالت�صال والرعاية ال�صحية واملوا�صالت.
يطرح ق�سم علم وتكنولوجيا املواد بخالف برامج العلوم التقليدية والهند�سة فر�ص بحث
عديدة للطالب وتكون لهم حرية االختيار بني جمموعة وا�سعة من املجاالت التي جتذبهم مثل:
مركبات متناهية ال�صغر /مركبات النانو وعلوم الأ�سطح والأغ�شية الرقيقة و�أ�شباه املو�صالت
اجل�سيمات متناهية ال�صغر/النانو وعلم املعادن واملواد البوليمريية.
ي�ستفيد الربنامج من دعم وتعاون �رشكاء �صناعيني متعددين مثل قطر للبرتول وقطر لل�صلب
وكيو كيم وقطر للأملنيوم ومعهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة وخمترب قطر ملكافحة املن�شطات
وهيئة متاحف قطر ،وهذا غي�ض من في�ض.
يوجد عدد حمدود من املنح.
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برنامج دراسات الخليج
يطرح برنامج درا�سات اخلليج للدرا�سات العليا ماج�ستري الآداب يف درا�سات اخلليج موفراً
للطالب فر�صة ال نظري لها لدرا�سة اخلليج �أثناء التواجد يف املنطقة .يوفر الربنامج الدرا�سي
الذي ميتد ملدة �سنتني ويدرّ�س باللغة الإجنليزية منهج متعدد التخ�ص�صات .يتكون الربنامج
من هيئة تدري�س متخ�ص�صة تتمثل ب�أكادمييني متميزين يف جمال درا�سات اخلليج وبال�رصامة
الأكادميية ويت�ضمن الربنامج كذلك هيئة طالب دولية و�أن�شطة و�أبحاث وفر�ص تدريب مهني
للطالب لي�صبحوا خرباء يف جمال اخلليج وليفهموا التحديات والفر�ص التي تواجه املنطقة،
ويتوفر الدعم املايل على �أ�سا�س تناف�سي بني املتقدمني.
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قسم اللغة العربية
ق�سم اللغة العربية �سنة 1973م ،وهو ينه�ض بر�سالة طبيعتها �إعداد متخ�ص�صني
منذ �أن ن�ش�أ ُ
يف اللغة العربية و�آدابها ،مزودين باملعارف واخلربات اللغوية والأدبية والنقدية ،وم�ؤهلني
لتوظيف هذه املعارف واخلربات يف ميادين العمل التي تتطلب وجود اللغة العربية ،من �أجل
خدمة املجتمع ،والتفاعل مع الثقافات الأخرى ،يف بيئة تعليمية تقنية ،تنمي مهارات التفكري
الناقد والتعلم الذاتي والتعاوين  .مينح الق�سم درجة البكالوريو�س يف اللغة العربية و�آدابها ،كما
مينح �أي�ض ًا درجة املاج�ستري يف اللغة العربية و�آدابها.
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قسم الكيمياء وعلوم األرض
مت ت�أ�سي�س الق�سم �سنة  ،1973ويطرح برنامج بكالوريو�س العلوم يف الكيمياء كتخ�ص�ص
َّ
رئي�سي (للطالب والطالبات) والكيمياء كتخ�ص�ص فرعي (للطالب والطالبات) واجليولوجيا
كتخ�ص�ص فرعي (للطالب) .يطرح برنامج الكيمياء مقررات لتخ�ص�صات خمتلفة يف جامعة
قطر مبا فيها الهند�سة الكيميائية والعلوم البيولوجية والبيئية وتغذية الإن�سان والعلوم احليوية
الطبية وال�صيدلة .يوفر برنامج اجليولوجيا مقررات متهيدية ملجموعة متنوعة من الطالب
بالإ�ضافة �إىل بع�ض املقررات املتقدمة لطالب اجليولوجيا كتخ�ص�ص فرعي .يخدم برنامج
الكيمياء املجتمع القطري من جهات خمتلفة على �سبيل املثال تقدمي اال�ست�شارات واقرتاح
حلول مل�شاكل علمية متعددة و عمل حما�رضات وندوات مفتوحة ،ويقدم �أع�ضاء هيئة تدري�س
ق�سم الكيمياء ور�ش عمل خا�صة وتدريب خا�ص ملوظفني يف قطاعات خمتلفة .ولقد خدم
العديد من خريجي برنامج الكيمياء كمدر�سني يف عدد من املدار�س وامل�ؤ�س�سات الأكادميية.
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قسم العلوم الصحية
يلتزم ق�سم العلوم ال�صحية بكلية الآداب و العلوم بتوفري تعليم جامعي مميز ذو جودة عالية
يف جماالت العلوم ال�صحية مما ينعك�س على خرّيجيه من حيث الكفاءة العلمية و القدرة على
املناف�سة يف �سوق العمل .يوفر الق�سم �شهادة البكالوريو�س يف كل من :التغذية الب�رشية ،ال�صحة
العامة و العلوم احليوية الطبية ،مع العلم �أن درجة املاج�ستري �أ�صبحت متوفرة يف جمال العلوم
احليوية الطبية.
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قسم العلوم البيولوجية والبيئية
يطرح ق�سم العلوم البيولوجية والبيئية �أربع برامج درا�سية ،اثنني منها على م�ستوى الدرا�سات
العليا هي الدكتوراه يف العلوم البيولوجية والبيئية وماج�ستري العلوم يف العلوم البيئية،
بالإ�ضافة �إىل برناجمني على م�ستوى البكالوريو�س ب�شهادة بكالوريو�س العلوم يف العلوم
مت �إطالق برنامج الدكتوراه يف العلوم
البيولوجية وبكالوريو�س العلوم يف العلوم البيئيةًّ .
البيولوجية والبيئية يف ف�صل خريف  2013ويوفر هذا الربنامج للطالب املهارات البحثية
الأحدث التي متكنهم من عمل البحوث ب�شكل م�ستقل والن�رش و�إظهار االبتكار والإبداعّ � .أما
برنامج ماج�ستري العلوم يف العلوم البيئية فقط بد�أ يف ف�صل خريف  2011بربنامج معتمد
�أكادميي ًا ( )CHES-UKخم�ص�ص لتخريج باحثني حمرتفني ملتزمني بتنمية بيئة م�ستدامة
يف قطر ،وهو برنامج درا�سات عليا متعدد التخ�ص�صات يف جمال العلوم البيئية وهو اخليار
الأول للطالب الذين ي�ستعدّون للدخول يف قطاع العمل �أو لدرا�سة الدكتوراه� .أما برنامج
بكالوريو�س العلوم يف العلوم البيولوجية ف�إ َّنه م�صمم بطريقة توفر التدريب الالزم والت�أهيل
يف البيولوجيا احلديثة ولتحقيق تنمية غري م�سبوقة يف هذا املجال واال�ستجابة حلاجات
وتطلعات املجتمع القطري.
برنامج بكالوريو�س العلوم يف العلوم البيئية معتمد �أكادميي ًا وهو الأول من نوعه يف دولة
مت ت�صميمه ملواجهة الق�ضايا وامل�شاكل املت�صاعدة يف ما يتعلق ببيئة قطر واملنطقة،
قطر ،و ًّ
بالإ�ضافة �إىل احتياجات ال�رشكاء الو�شيكة والتبعية املتوقعة .وتخلق هذه الربامج الأربعة بيئة
تعليمية وبحثية مثرية وممتازة.
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قسم العلوم اإلنسانية
يقدم ق�سم العلوم الإن�سانية برنامج بكالوريو�س يف التاريخ ،ومقررات خمتارة يف اجلغرافيا
والفل�سفة�ُ ،صممت لتزويد الطلبة باملعرفة الأ�سا�سية والتقنيات احلديثة يف املجالني .يهدف
برنامج التاريخ �إىل �إعداد الطلبة �أكادميي ًا يف ثالثة جماالت ،ت�شمل التاريخ القدمي ،والتاريخ
الإ�سالمي ،والتاريخ احلديث واملعا�رص .تدرّب مقررات التاريخ التمهيدية واملتقدمة الطلبة على
التحليل النقدي ،ومهارات االت�صال الكتابية وال�شفوية ،ف�ض ًال عن �أنها تفتح لهم �آفاق ًا للعمل
يف جمال ال�صحافة ،والتعليم ،وال�سيا�سة ،و�إدارة املتاحف ،واخلدمة املدنية العامة� ،أو موا�صلة
درا�ساتهم العليا يف جمال التاريخ.
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قسم العلوم االجتماعية
يعد ق�سم العلوم االجتماعية من �أكرب �أق�سام كلية الآداب والعلوم ،فهو ق�سم متعدد التخ�ص�صات،
ويقدم برامج متخ�ص�صة يف كل من علم االجتماع ،وعلم النف�س ،واخلدمة االجتماعية .ويفخر
ق�سم العلوم االجتماعية بكونه برنامج خدمة متميز يف جامعة قطر برفدها �أكرث من خم�سة
ع�رش مقرراً كجزء من املناهج الأ�سا�سية واملتطلبات اجلامعية لربامج اجلامعة الأخرى .يتطور
ق�سم العلوم االجتماعية باطراد ،وي�سعى �إىل تو�سيع براجمه اجلامعية ،وبرنامج الدرا�سات العليا
يف امل�ستقبل القريب .وتعك�س الإ�ضافة اجلديدة لربنامج علم النف�س طموح الق�سم وكلية الآداب
والعلوم .ويقدم الق�سم من خالل براجمه االكادميية الثالثة بيئة تعليمية حمفزة وغنية للطلبة،
ويوفر لهم فر�ص ًا وا�سعة للتقدم والتطوير املهني والوظيفي ،حيث يتم �إعداد الطلبة امللتحقني
ب�أحد برامج الق�سم للح�صول على وظائف يف جماالت اخت�صا�صهم من خالل املناهج امل�صممة
بعناية والتي تت�ضمن املعرفة النظرية املتخ�ص�صة ،ومهارات البحث ،والتدريب العملي،
واملمار�سة التطبيقية ،والتدريب الداخلي ،والأن�شطة الأخرى املخططة ،والأن�شطة الالمنهجية.
وتتمتع هيئة التدري�س يف الق�سم بخلفيات �أكادميية متنوعة ولهم ر�صيد كبري يف جماالت
الدرا�سة واالبحاث ،ويوا�صل الق�سم جهوده يف امل�ساهمة على نطاق وا�سع وناجح من حيث
االنخراط يف اجلهود البحثية والتوعية املجتمعية وخدمة املجتمع.
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قسم الشؤون الدولية
يطرح برنامج بكالوريو�س ال�ش�ؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم تخ�ص�صات �سيا�سية متعددة
ت�ضمن توفري املفاهيم الأ�سا�سية التي ت�شكل العامل  ،باال�ضافة اىل املعرفة النظرية واملمار�سة
العملية واملهنية يف ال�ساحة الدولية .يهيئ الربناج الذي �أن�شئ عام  2006طالبه ملنا�صب
قيادية عليا على امل�ستوى الوطني و العاملي والإقليمي.
يقدم برنامج التخطيط ال�سيا�سي والتطوير بكلية الآداب والعلوم درجة بكالوريو�س ترتكز على
تطوير املهارات املعرفية و ال�سيا�سية العامة ،الأمن والطاقة ،والتخطيط والتنمية العمرانية،
والبيئة من خالل الرتكيز على درا�سة الق�ضايا الوطنية والإقليمية والدولية .و ي�سعى الربنامج
لإعداد خريجني و قادة �سيا�سيني على م�ستوى وعي متكامل ،ميتلكون مهارات التفكري الناقد،
ومهارات القيادة ،والت�سامح ،وامل�س�ؤولية االجتماعية .و�سيكون خريجو الربنامج على
ا�ستعداد ملوا�صلة م�سريتهم الدرا�سية �أواملهنية يف القطاعني العام واخلا�ص.

5

قسم الرياضيات واإلحصاء والفيزياء
ر�ؤية الق�سم هي �أن ي�صبح �أحد الأق�سام الرائدة يف املنطقة ،و� َّإن الق�سم ملتزم بخلق ون�رش معرفة
ذات جودة يف ما يتعلق بالريا�ضيات والإح�صاء والفيزياء من خالل الأبحاث والتدري�س
وم�ساهمات مهنية خمتلفة بالإ�ضافة �إىل خدمة املجتمع الأكادميي واجلمهور ب�شكل عام ،وقد
�أ�س�س الق�سم وحدة اال�ست�شارة الإح�صائية كمثال على هذا االلتزام.
� َّإن الق�سم حيوي ون�شط ويطرح حاليا تخ�ص�ص الإح�صاء املوجه نحو التطبيقات واملعتمد من
جمعية الإح�صاء امللكية .وعالوة على ذلك تطرح الربامج الثالث يف الق�سم والتي ت�ضم ما
يزيد عن  80طالب عدد من املقررات اخلدمية للعديد من الكليات منها كلية الآداب والعلوم
والهند�سة و�إدارة الأعمال وال�صيدلة والرتبية.يتطلع فريقنا للنجاح وي�ستمر يف خدمة املجتمع
القطري بطرق خمتلفة مبا فيها برامج التوا�صل املجتمعية و�أن�شطة التنمية املهنية وال�رشاكات
التعاونية يف قطاعات خمتلفة يف املجتمع الوطني والدويل ،و�إننا نكر�س �أنف�سنا لإعداد الطالب
للنجاح يف احلياة املهنية والدرا�سات امل�ستقبلية التي يختارونها.
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قسم اإلعالم
يهدف ق�سم الإعالم بكلية الآداب والعلوم �إىل �إعداد طالبه لي�صبحوا كوادر �إعالمية ذو م�ؤهالت
الطلبية والتدريب العملي
عالية .ي�سعى ق�سم الإعالم من خالل برناجمه الأكادميي والن�شاطات ّ
للطلب خربات
يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وم�ؤ�س�سات العالقات العامة بدولة قطر �أن يق ّدم ّ
ومعلومات عري�ضة عن دور الإعالم وو�سائل الإت�صال اجلماهريي يف املجتمع .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،مينح ق�سم الإعالم طالبه فر�صة التخ�ص�ص يف �أحد امل�سارات التالية :و�سائل ال�صحافة
املطبوعة والرقمية ،ال�صحافة الإذاعية ،والعالقات العامة والإعالن.
مينح الق�سم درجة البكالوريو�س يف الإعالم.
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قسم األدب اإلنجليزي واللّسانيات
يقدم ق�سم الأدب الإجنليزي واللّ�سانيات تعليم عايل اجلودة مرتكز على الطالب يف بيئة تعليمية
بحثية �إيجابية .ويزود الق�سم الطالب ب�أ�س�س عري�ضة يف اللغة االجنليزية والل�سانيات والرتجمة،
ويجهزهم ملواجهة التحديات يف حياتهم املهنية ويعزز وعيهم وتقديرهم للقيم الإن�سانية
ولأدب وثقافة ولغة الغري.
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الرؤية
تطمح كلية الآداب والعلوم �أن ت�صبح رائد ًة يف املنطقة يف جماالت البحوث البينية والتعليم
متعدد التخ�ص�صات وتطمح كذلك �إىل �أن تدفع بعجلة التقدم املجتمعي.
الرسالة
ُتعد كلية الآداب والعلوم القلب الناب�ض لنموذج التعليم الليربايل بجامعة قطر ،حيث � َّأن الكلية
ُتعِد خريجني متكاملني ومبدعني و�أكفاء من خالل تعليم متعدد الأبعاد يزودهم مبهارات تفكري
�إبداعية ونقدية من �أجل �أن ي�صبحوا �أفراد م�ؤثرين يف املجتمع .وترعى كلية الآداب والعلوم
بيئة فكرية حتفز على الإبداع والت�ضمينية والتحلي مبنظور عاملي.
مجاالت األداء الرئيسية
�إبداع وم�شاركة ومتكني ،حتدد هذه الكلمات الثالث من نكون ،و�إننا نحقق �أهدافنا من
خالل هذه الكلمات� .سوف نتمكن من رعاية �أرواح طالبنا ال�شابة من خالل متكينهم من حتقيق
�أحالمهم وت�شجيعهم على التفاعل مع املجتمع عن طريق تقدمي تخ�ص�صات �أكادميية خمتلفة
ت�شمل ت�شكيلة غنية من الأن�شطة ال�صفية والال �صفية الأمر الذي ن�أمل �أن ُيطلق العنان لقدراتهم
االبداعية واالبتكارية.
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