




»اإلنسان هو أَهمُّ لبنات ِبناء الوطن، وأعَظم استثماراته... فيُكم استثمرت 
قطر وبُكم تَعلو وِمنكم تنتَظر«

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى



دليل الخريجين 2022

م والُرقي، وتجديًدا لعهد  إنَّ أعظم إنجازٍ تُحققه الجامعة هو بناء اإلنسان ودفعه في عجلة التقدُّ
الوفاء للوطن، ورًدا لجميل هذه الجامعة، وتتويًجا لجهود األساتذة والطالب؛ جاَء يوُم الحصاد 
ليجنِي فيه ُكل طالب وطالبة ثابروا على االجتهاد والتحصيل على مرِ السنوات المنصرمة ثمار 

جدهم.

للسنة الخامسة واألربعين على التوالي تحتفل جامعة قطر بتخريج ُدفعة جديدة من طالبها 
وطالباتها، لُتِمدَّ المجتمع بمجموعة من الخريجين الذين يتحلَّون بأعلى درجات الكفاءة المهنية، 

ويتَسلَّحون بأسمى الُمُثل الوطنية واألخالقية، قادرين على مواجهة ُمشكالت وقضايا المجتمع 
بُعقولهم وِعلمهم وإراداتهم القوية، ُمصممين على ترسيخ دورهم في دفع مشاريع التنمية 

الشاملة لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية، وُمواكبة النهضة العلمية والُعمرانية واالقتصادية 
في البالد.

فتهانينا بقلوٍب صادقٍة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى 
بأبنائه وبناته الخريجين، كما نُهنئ أنفسنا ودولتنا بهم، راِجيَن من اهلل العلِيِّ القدير أن يُوفقهم 

في خدمة هذا الوطن وأمتهم.



كلمة رئيس الجامعة 

أبنائي وبناتي خريجي دفعة  2022 

»من جدَّ وجد، ومن سار على الدرب وصل« كلمٌة طالما ترددت على أسماعنا كثيرا، لكننا اليوم 
نراكم تجعلونها واقعا عمليا مرئيا للعالم، بجدكم واجتهادكم وإصراركم على متابعة تحصيلكم 

العلمي والمهني والتدريب العملي دون أن تثنيكم ظروف صعبة فرضتها جائحة كورونا على 
مناحي الحياة البشرية كلها، فها أنتم قد اجتزتم أهم مرحلة تعليمية في حياتكم، وأعددتُم 

أنفسكم للولوج في ميادين الحياة العملية المختلفة والمتنوعة بكل ثقة واقتدار، ولتبلغوا 
هذا التخرج الذي يعد مرحلة فاصلة بين اإلعداد والمسؤولية التعلُّمية وبين البدء بالحياة العملية 

وتحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم، فالتخرج نهاية مشوار وبداية مشوار آخر.

وإذا كنتم قد استطعتم بلوغ التخرج وتحقيقه خالل ظروف صعبة مرَّ بها العالم في مشارق األرض 
ومغاربها، فليس لديَّ أدنى شك أنكم قادرون على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتجاوز 
العقبات التي تعترض مسيرتكم على طريق تحقيق أحالمكم الكبرى، واإلسهام المتميز في 

صناعة نهضة لوطن لم يّدخر جهدا في تهيئة الظروف لكم حتى تكونوا بناة مستقبله ومجده 
المنشود، وقادة سفنه نحو مراسي العالمية والمراكز المتقدمة في كل المجاالت، وخيرَ معيٍن 

لقيادة حكيمة على تحقيق الخطط االستراتيجية والرؤى الوطنية الطموحة وال سيما رؤية 2030 
لسمو أمير البالد المفّدى حفظه اهلل تعالى، وآمل أن تكون طموحاتكم عالية، وأهدافكم نبيلة 
سامية، وثقتكم بأنفسكم وبقدراتكم كبيرة، فأنتم خريجو جامعة قطر، وكفى بهذا للمرء فخرا.

بناتي وأبنائي الخريجين، إن جامعة قطر التي كانت بيت الخبرة الذي نهلتم منه علومكم 
ومعارفكم، وأجريتم فيه تدريباتكم العملية، وأقمت عالقاتكم المهنية، وصداقاتكم األبدية ال تظنوا 

أنها ستوصد أبوابها أمامكم بعد تخرجكم منها، بل ستظل مشرعة األبواب أمامكم، فأنتم أبناؤها 
الذين تفخر بهم وتعتز، ورسُلها الذين سيمثلونها في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، 
فكونوا خير رسل وخير ممثلين، وسيروا على بركة اهلل، وكونوا أفضل مما يُتوقع منكم، وأحسن 

مما يُظنُّ بكم، فأنتم أهل لكل تميز وإبداع.

أدعو اهلل لكم بالتوفيق والتفوق والسداد، وآمل أن نسمع عنكم أخبارا تسرُّ القلب وتبهج النفس، 
وتدعو إلى الفخر واإلعجاب واالعتزاز بكم؛ ليدعو كلُّ من يراكم لمن أسسكم وعلمكم وربَّاكم.

د. حسن بن راشد الدرهم 
رئيس جامعة قطر



الرؤية والرسالة
جامعة قطر مجتمٌع علميٌّ وفكريٌّ ِسمته الحوار المفتوح وُحرية تبادل األفكار والمناظرات البّناَءة 

وااللتزام بالبحِث الجاد. ويعمل مجتمع الجامعة، من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة، على 
االرتقاء بالِقيم العلمية واالجتماعية التي تَُجسدها جامعة قطر.

الرؤية
أن تُعرَف جامعة قطر إقليمًيا بتميزها النوعي في التعليم والبحث، وبكونها الخيار المفضل 

لطلبة العلم والباحثين ومحفًزا للتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة لدولة قطر.

رسالة الجامعة
م برامج أكاديمية  جامعة قطر هي الجامعة الوطنية للتعليم العالي في دولة قطر التي تقدِّ

ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات العليا، وتقوم بإعداد خريجين أكفياء قادرين على 
المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم وأمتهم، كما تضمُّ نُخبة متميزة ومتنوعة من 
أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة 

بالتحديات المحلية واإلقليمية وتقدم المعرفة، واإلسهام اإليجابي في تحقيق احتياجات المجتمع 
وتطلعاته.



لمحة تاريخية

في 22 فبراير 1973
صدر قرار أميري بإنشاء كليتين للتربية في قطر، إحداهما للبنين واألخرى للبنات، وذلك خطوٌة 

 أولى نحو إنشاء جامعة وطنية تخدم أبناء الشعب في دولة قطر، ودول الخليج العربية الشقيقة، 
وفي مطلع العام الجامعي 1974/73، بدأت الدراسة في الكليتين.

 
في 8 يوليو 1977

صدر عن قصر الدوحة المرسوم األميري بقانون رقم )2( بإنشاء الجامعة وإداراتها وكلياتها، وسميت 
جامعة قطر، ورئيسها األعلى صاحب السمو أمير البالد المفدى.

 
في عام 1977 

تخرج أول دفعة من طالبات الجامعة وطالبها البالغ عددهم )198( خريًجا وخريجة، وأقيم حفل التخرج 
م الحْفل برعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى،  بالملعب الرياضي في الجامعة، ونُظِّ

وبحضور ولي عهده األمين، والوزراء، والسفراء لدى الدولة، وأعضاء مجلس الشورى، وممثلين عن 
مختلف شركات الدولة ومؤسساتها، وكبار الشخصيات ووجهاء قطر.

حفل تخريج دفعة 2004
في هذا العام نُِقل الحفل إلى فندق شيراتون الدوحة، وذلك للزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، كما 
قامت جامعة قطر - وألول مرة- بدعوة عدد من ضيوف الشرف للمشاركة بالحضور وإلقاء كلماتهم 

في الحفل، وكان ضيف شرف حفل الطالب لعام 2004/2003م سعادة السيد عبداهلل بن حمد 
العطية، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة في ذلك الوقت، وكان ضيف 

شرف حفل الطالبات السيد عزمي بشارة، المفكر والباحث العربي الفلسطيني.
كما صدر المرسوم رقم )34( لعام 2004م، بشأن تنظيم قانون جامعة قطر، وذلك بإنشاء مجلس 

أمناء الجامعة، الذي ينص على: أن جامعة قطر هيئة ذات طابع علمي، لها شخصية اعتبارية وموازنة 
مستقلة، ومقرها مدينة الدوحة. ويجوز إنشاء فروع للجامعة وتعيين مقارها، بقرار من مجلس أمناء 

الجامعة بناًء على اقتراح رئيس الجامعة.
 ويقوم هذا المرسوم بتعديل القرار رقم )2( الصادر سنة 1977م.

حفل تخريج دفعة 2011
في 2011، انتقل حفل التخريج مرة أخرى إلى قلب الحرم الجامعي، وُعقد في المجمع الرياضي 

للجامعة، وشرّف صاحب السمو أمير البالد المفدى حفل البنين بحضوره، في احتفالية جميلة بالهواء 
الطلق، استعادت تقليد طابور العرض.

حفل تخريج دفعة 2012
أقيم حفل تخريج دفعة 2012 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، بتكريم من حضرة صاحب السمو أمير 

البالد المفدى.
 

حفل تخريج دفعة 2021
م حفل التخريج في مجمع الرياضات والفعاليات بجامعة قطر، وذلك تحت الرعاية  في 2021، نُظِّ

الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى فيما أٌقيم حفل تخرج 
الطالبات بتشريف ورعاية سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم صاِحب سمو األمير.





أسماء الخريجين دفعة 2022




































































































































































