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مقدمة

يسر مكتب االستراتيجية والتطوير في جامعة قطر أن يقدم لكم كتاب أرقام وحقائق جامعة قطر 
لسنة ٢٠١٧-٢٠١٨. إن كتاب أرقام وحقائق جامعة قطر هو منشور سنوي يضم في ثنايا صفحاته 

بيانات مؤسسية تتعلق بكليات الجامعة ومراكزها وأقسامها. ويهدف هذا الكتاب بشكل رئيسي 
إلى توجيه وتعزيز مساعي الجامعة نحو التطور والتقدم. وقد تم تعزيز جزء كبير من المعلومات 

الواردة في هذا العدد بجداول ورسوم بيانية. 

في هذه النسخة من الكتاب نسلط الضوء على تدشين استراتيجية جامعة قطر )٢٠١٨- ٢٠٢٢(، 
التي تعتبر بوصلة عمل تقود الجامعة إلى إيصال رسالتها وتحقيق رؤيتها. 

استراتيجية جامعة قطر )2018-2022( .. من اإلصالح إلى التحول

في ديسمبر ٢٠١٧، قامت جامعة قطر بتدشين استراتيجية )٢٠١٨-٢٠٢٢(، حيث تسعى الجامعة من 
خاللها إلى تطوير مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي 

والتطوير المؤسسي والمشاركة المجتمعية. وذلك انطالقا من إيمانها بمسؤوليتها عن 
العملية التعليمية وبدورها الهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠.

تستند استراتيجية جامعة قطر )٢٠١٨-٢٠٢٢( على إنجازات الدورات االستراتيجية السابقة التي قادت 
إلى اصالح جذري في الجامعة، وتتمحور بشكل رئيسي على تحقيق قفزة تحّولية لجامعة قطر. 
لقد جرى وضع الرؤية الجديدة للجامعة استناداً إلى تحليل معمق وشامل للسياق االستراتيجي 
والذي تضمن التحقق من االحتياجات الوطنية، وتطلعات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة 

ومتطلباتهم، إضافة إلى الخطط المستقبلية المحددة في رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠، وكذلك 
مراجعة واسعة آلخر ما استجد في التطورات العالمية واإلقليمية في مجاالت التعّلم والتعليم. 

وأصبحت رسالة الجامعة ورؤيتها الجديدة مجتمعة مع التحليل االستراتيجي للسياق الحالي 
والمستقبلي المتوقع للجامعة مرآة تعكس منطلقات وعناوينًا استراتيجية تحّولية وواضحة، 

قادت إلى صياغة االستراتيجية التحّولية الجديدة للجامعة.

إن استراتيجية جامعة قطر )٢٠١٨-٢٠٢٢( ستساعد الجامعة في تكريس دورها كمؤسسة تعليمية 
تتميز بأنها صاحبة المبادرة والريادة في منظومة التعليم العالي في قطر من خالل توفير تعليم 

أكاديمي متميز يتناول تحديات عصرنا الحالي ويركز على تلبية االحتياجات الوطنية، لتصل بذلك، 
بخطوات واثقة، نحو بناء مجتمع يعتمد على اقتصاد المعرفة.

نحن نسعى من خالل هذا الكتاب إلى تقديم موجز دقيق حول تطور الجامعة وتقدمها. ونحن على 
ثقة بأنكم ستجدون المعلومات التي تلبي احتياجاتكم في صفحات كتاب أرقام وحقائق جامعة قطر. 

ويتقدم المكتب بالشكر للموظفين العاملين في الشؤون األكاديمية والشؤون اإلدارية والمالية 
وشؤون الطالب والبحوث والكليات وإدارة االتصال والعالقات العامة لدعمهم ومساعدتهم في إعداد 

هذا الكتاب.

ترسل المالحظات إلى:  

الهاتف : ٤٤٠336٧٠ 
     csdo@qu.edu.qa :البريد اإللكتروني
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جامعة قطر

الرؤية   

أن تُعرَف جامعة قطر إقليميًا بتمّيزها النوعي 
في التعليم والبحث، وبكونها الخيار المفضل 

لطلبة العلم والباحثين ومحفزاً للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية المستدامة لدولة قطر.

الرسالة  

جامعة قطر هي الجامعة الوطنية للتعليم 
العالي في دولة قطر التي تقدم برامج 

أكاديمية ذات جودة عالية للتعليم الجامعي 
والدراسات العليا، وتقوم بإعداد خريجين أكفاء 

قادرين على المساهمة بفعالية في صنع 
مستقبل وطنهم وأمتهم، كما تضم نخبة 
متمّيزة 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.

القيم

•  التميز: تركز جامعة قطر على التميز في كل 
ما تقوم به، وأن يكون على أعلى مستويات 

الجودة والمهنية.
•  النزاهة: تلتزم جامعة قطر بالنزاهة وبأعلى 

المعايير األخالقية من الصدق والعدل 
والشفافية والمسؤولية والمساءلة.

•  الحرية األكاديمية: توفر جامعة قطر بيئة 
تعليمية تدعم حرية االستقصاء والتعبير 

والبحث عن الحقيقة والتعبير عنها بحكمة 
ومسؤولية.

•  التنوع: تؤمن جامعة قطر بالتنوع اإلثرائي 
الذي يحترم ثوابت المجتمع باعتباره مصدراً 

للتميز. 

•  اإلبداع: تتبنى جامعة قطر اإلبداع من خالل تشجيع 
منتسبيها على التفكير المستقل في جو من الحرية 

للوصول إلى بدائل وحلول مبتكرة تذلل العقبات 
وتتجاوز التحديات. 

•  المسؤولية المجتمعية: تعزز جامعة قطر 
المشاركة المجتمعية اإليجابية والمبادرة بالمساهمة 

الفاعلة في تطوير المجتمع باستشعار احتياجاته 
وتطلعاته.

الغايات االستراتيجية

الغاية األولى: التحّول في التعليم العالي في 
دولة قطر

أن تتبوأ الجامعة دورًا قيادًيا في تشكيل وتمكين 
عملية التحّول في نظام التعليم العالي في قطر.

الغاية الثانية: التميّز في التعليم
أن تُعرف الجامعة إقليميًا بتوفيرها للتعليم التحّولي 

المتمركز حول المتعّلم، والمعتمد على التطبيق 
العملي، والُمستند على البحث العلمي، والقائم 

على منظومة الكفاءات، والُمعزّز بالرقمنة، والداعم 
للريادة.

الغاية الثالثة: تميّز الخريجين
أن تقوم الجامعة بإعداد خريج ذو شخصية متكاملة، 
وسمات وقيم من شأنها تعظيم أثره ودوره الفّعال.

الغاية الرابعة: التميّز في البحث العلمي
أن تتفوق الجامعة في البحوث الُمرِكزة، ذات الصلة، 
والقابلة للقياس، والمؤثرة، والتعاونية التي تنصب 
على إيجاد الحلول،  وتدفع إلى التقدم في المعرفة 

واالبتكار.

الغاية الخامسة: التميّز المؤسسي
أن تُعرف جامعة قطر كمؤسسة مستدامة ومرجعية 

للتّميز التنظيمي والتشغيلي.

الغاية السادسة: التميّز في المشاركة 
المجتمعية

أن تخلق الجامعة شراكات فّعالة مع الجهات 
المعنية وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين، 

إلثراء التعليم، وتعزيز البحوث، وتحفيز التنمية 
االجتماعية واالقتصادية، وتعزيز سمعة وصورة 

الجامعة.

عن جامعة قطر

تعتبر جامعة قطر المؤسسة التعليمية الرئيسية 
للتعليم العالي في الدولة وذلك منذ تأسيسها 

عام ١9٧٧، حيث تقف اليوم كمنارة للتميز 
األكاديمي والبحث العلمي في دول مجلس 
التعاون الخليجي في ظل احتضانها لجسم 

طالبي يبلغ نحو ٢٠ ألف طالب وطالبة في 
مختلف برامجها العلمية.

تلتزم الجامعة بتقديم تعليم عالي الجودة في 
مختلف المجاالت العلمية ذات األولوية الوطنية، 

وفي إطار تحقيق هذ االلتزام، فإن الجامعة 
تهدف إلى تطبيق أحدث المعايير العالمية 

وتنفيذ أفضل الممارسات األكاديمية في البرامج 
والكليات. ونتيجة لذلك؛ نجحت جامعة قطر في 

مبادراتها لنيل االعتمادات األكاديمية من قبل 
مختلف الهيئات العالمية الرائدة في االعتماد 

األكاديمي.

تضم الجامعة 9 كليات هي: كلية اآلداب 
والعلوم وكلية اإلدارة واالقتصاد وكلية التربية 

وكلية الهندسة وكلية العلوم الصحية وكلية 
القانون وكلية الطب وكلية الصيدلة وكلية 

الشريعة والدراسات اإلسالمية. 

تقدم الجامعة خيارات واسعة من البرامج 
األكاديمية والتي تتمثل في ٤5 برنامًجا في 

مرحلة البكالوريوس، و٤٠ برنامج دراسات عليا، 
تتألف من ٨ برامج دكتوراه، و٢٧ برنامج ماجستير، 
و٤ برامج دبلوم، وشهادة »دكتور صيدلي« وهي 

شهادة مهنية بالصيدلة، حيُث تأتي جميع هذه 
البرامج بما يلبي احتياجات المجتمع القطري.

واصلت جامعة قطر جهودها في تطوير ثقافة 
البحث العلمي حيث تضم ١٤ مركًزا بحثًيا متميًزا 

يعملون على ما يفوق ٤٠٠ مشروع بحثي تعاوني 
في أكثر من ١3٠ دولة.

إنَّ مجال المشاركة المجتمعيَّة يقع في ُصلب 
رسالة ورؤيَة جامعة قطر. فهي ملتزمٌة بضمان 

ع التميُّز  توفير بيئة ثريّة في الحرم الجامعي تشجِّ
األكاديمي والعمل التطوعي والمسؤوليَّة 

المدنيَّة، والقيادة. 

إنَّ جامعة قطر تعمل على تعزيز هدفها لتصبح 
رائدة التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولة قطر، 
وذلك من خالل التعاون والشراكات مع القطاعات 
الحكومية والصناعية واألوساط األكاديمية وقطاع 

األعمال والمجتمع المدني في قطر وخارجها.
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ويتألف الحرم الجامعي من قسمين متجاورين، 
أحدهما للطالب واآلخر للطالبات، ولكل قسم 

قاعاته الدراسية ومختبراته ومنشآته الخاصة 
بتسهيل ودعم العملية التدريسية، كما يستمر 

تطوير البنية التحتية للحرم الجامعي حالًيا، الذي 
يتضمن مبنى كلية الطب والصيدلة، ومباني 

اإلسكان الطالبي، ومبنى مركز الطفولة المبكرة، 
وقاعات الطلبة وهو مركز مخصص للطلبة، 

ومبنى المواقف متعددة الطوابق.

وبالقرب من الجامعة تقع إحدى محطات السكك 
الحديدية ضمن مشروع الريل، الذي يتمُّ تشييده 

في إطار اإلعداد الستضافة كأس العالم ٢٠٢٢.

مذكرات التفاهم     

تسعى جامعة قطر إلى تطوير هدفها لتكون 
رائدة في مجال التطور االقتصادي واالجتماعي 

في قطر من خالل توقيع مذكرات تفاهم وإبرام 
اتفاقيات وعقد شراكات أكاديمية مع مؤسسات 

المجتمع الصناعي والحكومي واألكاديمي 
والمالي والمدني في دولة قطر: 

عدد مذكرات التفاهم واالتفاقيات التي وقعت 
سنة ٢٠١٧-٢٠١٨:

عدد االتفاقيات نوع الهيئة الخارجية 

33وزارات وهيئات وجمعيات 

١9شركات

٢١جامعات / كليات 

73اإلجمالي 

لمحة تاريخية

تأسست أول كلية في دولة قطر عام ١9٧3، حيث 
جاء انطالق كلية التربية بموجب مرسوم أصدره 

أمير البالد ليعكس الرؤية األميرية بضرورة وضع 
التعليم ضمن أولويات الدولة وتطورها وقد 

قبلت الكلية في بداياتها عدًدا محدوًدا من الطلبة 
ال يتجاوز 5٧ طالًبا و93 طالبة.

ومع تسارع وتيرة التنمية في الدولة، برزت الحاجة 
لتوسيع الكلية لتقدم مزيًدا من التخصصات 

العلمية التي تناسب احتياجات المجتمع، 
ففي عام ١9٧٧ تأسست جامعة قطر وضمت 

أربع كليات هي: التربية، اإلنسانيات والعلوم 
االجتماعية، الشريعة والقانون والدراسات 

اإلسالمية، والعلوم، وبعد ذلك، تأسست كلية 
الهندسة عام ١9٨٠ تلتها كلية اإلدارة واالقتصاد 

عام ١9٨5. وفي عام ٢٠٠6 أضافت كلية اآلداب 
والعلوم برنامج الصيدلة إلى ِحزمة ما تقدمه 

من برامج، وهو األول من نوعه في قطر، وفيما 
بعد تحول البرنامج إلى كلية مستقلة بذاتها في 

العام ٢٠٠٨. وفي عام ٢٠١٤ تم تأسيس أول كلية 
طب وطنية في الدولة وبعدها تم إطالق كلية 

العلوم الصحية عام ٢٠١6.

الحرم الجامعي

تقع الجامعة على مشارف المنطقة الشمالية 
لمدينة الدوحة، وتبعد عن مركز المدينة حوالَّي 

١6 كم، وتتمتع الجامعة بموقٍع متميز حيث تطل 
على شاطئ البحر ومالعب الدوحة للجولف 

ومجمعات بحيرة الشاطئ الغربي السكنية من 
الجهة الشرقية، وتمتلك الجامعة مزرعة تجارب 

تبعد عن الجامعة حوالي 65 كم شماًلا. 

تبلغ مساحة الحرم الجامعي حوالي ٨ كيلومتر 
مربع، وتتميز بمباٍن رائعة وحديثة؛ تعكس 

بمضمونها وشكلها جماليات فنون العمارة 
اإلسالمية التقليدية. 
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هيكلة المؤسسة

مجلس ا�مناء

رئيس جامعة قطر 

اللجنة التنفيذية

لجنة التدقيق والمطابقة  مدير إدارة التدقيق الداخلي والمطابقة

مكتب رئيس الجامعة

مدير مكتب الشؤون الدولية

المستشار القانوني العام

مدير إدارة المشاريع الرأسمالية

مدير إدارة االتصال والعالقات العامة

نائب رئيس الجامعة للشؤون
ا�دارية والمالية

مدير إدارة الشؤون المالية

مدير إدارة الموارد البشرية

مدير إدارة خدمات تقنية المعلومات

مدير إدارة المشتريات والعقود

مدير إدارة المرافق والخدمات العامة

نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب

مساعد نائب رئيس الجامعة للقبول 
وااللتحاق

مساعد نائب رئيس الجامعة للنجاح 
والتطوير الطالبي

مساعد نائب رئيس الجامعة للحياة 
الطالبية والخدمات

مدير إدارة التجربة الطالبية

نائب رئيس الجامعة للعلوم
الصحية والطبية

عميد كلية الطب

عميد كلية العلوم الصحية

عميد كلية الصيدلة

مدير إدارة الشؤون السريرية/
االكلينيكية

مدير إدارة البحث والدراسات العليا

نائب رئيس الجامعة للبحث
والدراسات العليا

عميد الدراسات العليا

مدير إدارة التخطيط وتنسيق البحث 
العلمي

مدير إدارة دعم البحث – المنح 
والعقود

مدير مركز العلوم البيئية

مدير مركز بحوث الحيوية الطبية

مدير مركز بحوث الحيوانات المخبرية

مدير مركز المواد المتقدمة

مدير معهد البحوث االجتماعية 
واالقتصادية المسحية

مدير دار نشر جامعة قطر

رئيس قسم المختبرات المركزية

رئيس االستراتيجية والتطوير

مدير إدارة االستراتيجية وا�داء

مدير إدارة التواصل والشراكات

مدير إدارة التطوير والتمويل

مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم 
المستمر

مدير إدارة البحث المؤسسي
والتحليالت 

مساعد تنفيذي

نائب رئيس الجامعة للشؤون
ا�كاديمية

عميد كلية الهندسة

عميد كلية ا�دارة واالقتصاد

عميد كلية اªداب والعلوم

عميد كلية التربية

عميد كلية القانون

عميد كلية الشريعة والدراسات
ا�سالمية

مدير مكتب االبتعاث وبناء القدرات 
الوطنية

مدير مركز التميز في التعليم
والتعلم

مدير مكتبة جامعة قطر

مساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط 
ا�كاديمي وضمان الجودة

مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون 
أعضاء هيئة التدريس

عميد الدراسات العامة
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إدارة الجامعة

مجلس األمناء
 

سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل ثاني
نائب األمير 

رئيس مجلس األمناء

سعادة الشيخ الدكتور عبد اهلل بن علي آل ثاني
المستشار بالديوان األميري

عضو مجلس اإلدارة والمدير اإلداري – مركز قطر للقيادات
رئيس اللجنة التنفيذية - نائب رئيس مجلس األمناء

األعضاء:

سعادة الدكتور أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير االقتصاد والتجارة

سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي
وزير التعليم والتعليم العالي

سعادة الدكتور صالح محمد النابت
وزير التخطيط التنموي واإلحصاء

سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي
وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني
رئيس رابطة رجال األعمال القطريين

سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة

سعادة الدكتور إبراهيم اإلبراهيم
المستشار االقتصادي بالديوان األميري

سعادة الدكتور حصة سلطان الجابر

السيد علي أحمد الكواري
QNB الرئيس التنفيذي لمجموعة

سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر

الدكتور إبراهيم األنصاري
أمين سر مجلس أمناء جامعة قطر

عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر

الرئيس

سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم

نواب الرئيس

د. خالد بن ناصر الخاطر
نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية

د. عمر محمد األنصاري
نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية

د. خالد محمد الخنجي
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب

أ.د. مريم العلي المعاضيد
نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا

أ.د. إيغون توفت
نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية

د. درويش عبد الرحمن العمادي
 رئيس االستراتيجية والتطوير

عمداء الكليات

د. راشد أحمد الكواري
كلية اآلداب والعلوم

د. خالد شمس محمد العبد القادر
كلية اإلدارة واالقتصاد

د. أحمد عبد الرحمن العمادي
كلية التربية

د. خليفة آل خليفة
كلية الهندسة

د. أسماء علي بن جاسم آل ثاني
كلية العلوم الصحية

د. محمد عبد العزيز الخليفي
كلية القانون

أ.د. إيجون توفت
كلية الطب

د. محمد عصام دياب
كلية الصيدلة

د. ابراهيم عبداهلل األنصاري
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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البرامج 
والمصادر 

األكاديمية
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البرامج والمصادر األكاديمية 
البرامج األكاديمية التي تقدمها كليات الجامعة

الساعات التخصص الدرجة العلمية 
المكتسبة

كلية اآلداب والعلوم
75العلوم البيولوجية والبيئيةدكتوراه في الفلسفة
60دراسات الخليجدكتوراه في الفلسفة

33اللغة العربية وآدابهاماجستير في اآلداب
36دراسات الخليجماجستير في اآلداب

35علوم وتكنولوجيا الموادماجستير في العلوم
34العلوم البيئيةماجستير في العلوم
30اإلحصاء التطبيقيماجستير في العلوم

120اللغة العربيةبكالوريوس في اآلداب
120األدب اإلنجليزي واللسانياتبكالوريوس في اآلداب
120السياسات والتخطيط والتنمية بكالوريوس في اآلداب
120علم النفسبكالوريوس في اآلداب
120التاريخبكالوريوس في اآلداب
120الشؤون الدوليةبكالوريوس في اآلداب
126اإلعالمبكالوريوس في اآلداب
120الخدمة االجتماعيةبكالوريوس في اآلداب
120علم االجتماعبكالوريوس في اآلداب

120العلوم البيولوجية بكالوريوس في العلوم
120الكيمياءبكالوريوس في العلوم
120علوم الرياضةبكالوريوس في العلوم
120اإلحصاءبكالوريوس في العلوم

بكالوريوس في العلوم

 العلوم البيئية
)تخصص دقيق في مجال علوم 

البحار(
125

 العلوم البيئية
)تخصص دقيق في مجال 

التكنولوجيا الحيوية(
126

١٢٠الرياضياتبكالوريوس في العلوم
كلية اإلدارة واالقتصاد

إدارة األعمال )التسويق، محاسبة، دكتوراه في الفلسفة
6٠مالية، إدارة، نظم إدارة المعلومات(

30التسويقماجستير في العلوم
30محاسبةماجستير في المحاسبة

36إدارة األعمالماجستير في إدارة األعمال
125محاسبةبكالوريوس في إدارة األعمال
125اقتصادبكالوريوس في إدارة األعمال
125ماليةبكالوريوس في إدارة األعمال
125إدارةبكالوريوس في إدارة األعمال
125تسويقبكالوريوس في إدارة األعمال
125نظم إدارة المعلوماتبكالوريوس في إدارة األعمال

كلية التربية
33القيادة التربويةماجستير في التربية
33التربية الخاصةماجستير في التربية
30المناهج والتدريس والتقييم ماجستير في اآلداب

30التعليم الخاصدبلوم

الطفولة المبكرة )تم تجميد دبلوم
30البرنامج للعام ١٨/١9(

30التعليم االبتدائيدبلوم
30التعليم الثانويدبلوم

120التعليم االبتدائيبكالوريوس في التربية
120التعليم الثانويبكالوريوس في التربية
120التربية الخاصةبكالوريوس في التربية
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١٢٠التربية البدنيةبكالوريوس في العلوم
كلية الهندسة 

60الهندسة )١٢ تخصص(دكتوراه في الفلسفة
31الحوسبةماجستير في العلوم
36اإلدارة الهندسيةماجستير في العلوم
35الهندسة البيئيةماجستير في العلوم
45التخطيط والتصميم العمرانيماجستير في العلوم
36الهندسة المدنيةماجستير في العلوم
36الهندسة الكهربائيةماجستير في العلوم
36الهندسة الميكانيكيةماجستير في العلوم

160العمارةبكالوريوس في العلوم
131الهندسة الكيميائيةبكالوريوس في العلوم
131الهندسة المدنيةبكالوريوس في العلوم
128هندسة الحاسببكالوريوس في العلوم
120علوم الحاسببكالوريوس في العلوم
131الهندسة الكهربائيةبكالوريوس في العلوم
128الهندسة الصناعية والنظمبكالوريوس في العلوم
131الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس في العلوم

كلية العلوم الصحية
60العلوم الحيوية الطبية*دكتوراه في الفلسفة 

36العلوم الحيوية الطبيةماجستير في العلوم
42الصحة العامة ماجستير في الصحة العامة

٤6االستشارات الوراثية*ماجستير في العلوم 
132تغذية اإلنسانبكالوريوس في العلوم
135العلوم الحيوية الطبيةبكالوريوس في العلوم
120الصحة العامةبكالوريوس في العلوم
139العالج الطبيعيبكالوريوس في العلوم

كلية القانون
33القانون العامماجستير في القانون
33القانون الخاصماجستير في القانون

١٢الدراسات القانونية*برنامج شهادة الدراسات العليا
123القانونبكالوريوس في القانون

كلية الصيدلة 
60العلوم الصيدالنية*دكتوراه في الفلسفة
33الصيدلةماجستير في العلوم

36الصيدلةالدكتوراه المهنية في الصيدلة
173الصيدلةبكالوريوس في العلوم

كلية الطب
6٠العلوم الطبية*دكتوراه في الفلسفة

MD 40الطبشهادة طبيب عام CH and 300 ECTS

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
6٠الفقه وأصول الفقه*دكتوراه في الفلسفة

 ماجستير في الشريعة 
36الفقه وأصول الفقهوالدراسات اإلسالمية

ماجستير في الشريعة والدراسات 
33التفسير وعلوم القرآناإلسالمية

ماجستير في الشريعة والدراسات 
اإلسالمية

ماجستير في األديان وحوار 
36الحضارات*

بكالوريوس في الشريعة 
120الدراسات اإلسالميةوالدراسات اإلسالمية

بكالوريوس في العقيدة 
١3٢العقيدة والدعوةوالدعوة

١3٢الفقه وأصولهبكالوريوس في الفقه وأصوله
١3٢القرآن والسنةبكالوريوس في القرآن والسنة

* ابتداء من خريف ٢٠١٨
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برنامج التميز األكاديمي

ُصمم برنامج التميز األكاديمي للطلبة المتميزين والمتفوقين أكاديمًيا الراغبين بخوض تجربة 
أكاديمية ثرية. وقد تّم إطالق هذا البرنامج في خريف ٢٠٠9 بأربعة طلبة. 

حالًيا، انتشر البرنامج في المجتمع الجامعي بشكل واسع حيث ضّم ٤69 طالب وطالبة في 
العام األكاديمي ٢٠١٧ – ٢٠١٨. وقد تخرج 6 طلبة في خريف ٢٠١٧ من برنامج التميز لُيصبح مجموع 

خريجي البرنامج ١٤٧ طالبًا.      

توزيع طلبة برنامج التميز األكاديمي حسب الكليات: 

%٢5

%٨٠

%٢٠

%٧5

طالب قطريطالب غير قطريطالبات )بنات(طالب)بنين(

طلبة برنامج التميز األكاديمي حسب جنسياتهم ونوعهم االجتماعي

توزيع طلبة التميز األكاديمي حسب نوعهم 
االجتماعي

توزيع طلبة التميز األكاديمي حسب 
الجنسية

عدد الطلبةالكلية

٧6اآلداب والعلوم
٨٧اإلدارة واالقتصاد

٢٠التربية
١٢٨الهندسة

٤٠العلوم الصحية 
٢٠القانون

59الطب
٢3الصيدلة

١6الشريعة والدراسات اإلسالمية
٤69العدد اإلجمالي
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البرامج األكاديمية المعتمدة في جامعة قطر: 

الجهة الُمعتمدة كلية \ برنامج

كلية اآلداب والعلوم

RSS   الجمعية اإلحصائية الملكية البريطانيةبكالوريوس العلوم في اإلحصاء 
 CSC الجمعية الكندية للكيمياء بكالوريوس العلوم في الكيمياء 

بكالوريوس العلوم في العلوم 
معهد العلوم البيئية )IES(  لجنة رؤساء برامج العلوم البيئية  البيئية

)CHES(
ماجستير العلوم  في العلوم البيئية

الصحافة بكالوريوس اآلداب في اإلعالم  لتعليم  األكاديمي  االعتماد  مجلس     ACEJMC
واالتصال بالواليات المتحدة

واألعمال كلية اإلدارة واالقتصاد  اإلدارة  كليات  واعتماد  تطوير  جمعية    AACSB  
األمريكية

NCATE كلية التربية 
بكالوريوس التربية في التعليم 

االبتدائي

دبلوم في التعليم االبتدائي 
 ACEI 

بكالوريوس التربية في التعليم 
الثانوي 

 

)NSTA المسارات الدراسية: الفيزياء، الكيمياء، االحياء(

)TESOL( المسار الدراسي في تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

 )TESOL( المسار الدراسي في تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانيةدبلوم في التعليم الثانوي

 NAEYC دبلوم في الطفولة المبكرة

ماجيستير في التربية الخاصة

دبلوم في التربية الخاصة
 CEC 

 ELCC ماجستير في القيادة التربوية

كلية الهندسة
بكالوريوس العلوم في الهندسة 

الكيميائية 

.ABET Inc

بكالوريوس العلوم في الهندسة 
المدنية 

بكالوريوس العلوم في الهندسة 
الكهربائية 

بكالوريوس العلوم في الهندسة 
الميكانيكية 

بكالوريوس العلوم في الهندسة 
الصناعية والنظم

بكالوريوس العلوم في علوم 
الحاسب  

بكالوريوس العلوم في هندسة 
الحاسب 

كلية العلوم الصحية
بكالوريوس العلوم في تغذية 

ACEND مجلس اعتماد التعليم في التغذية وعلوم التغذيةاالنسان 

بكالوريوس العلوم في العلوم 
الحيوية الطبية 

المختبرات  لعلوم  الوطنية  االعتماد  وكالة    NAACLS
اإلكلينيكية بالواليات المتحدة

كلية الصيدلة 

بكالوريوس الصيدلة 
 CCAPP   المجلس الكندي العتماد برامج الصيدلة

الدكتوراه المهنية في الصيدلة 

  BAC   مجلس االعتماد البريطانيكلية القانون

 HCERESبكالوريوس القانون

BACماجستير في القانون الخاص
BACماجستير في القانون العام

برنامج اللغة اإلنجليزية بوحدة 
مؤسسة CEA األميركية العتماد برامج اللغة اإلنجليزيةالبرنامج التأسيسي  
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المصادر األكاديمية

تكنولوجيا المعلومات

توفر إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا متطورة لتمكين وتسهيل التعليم والتعلم 
والتواصل داخل الفصول الدراسية. باإلضافة إلى ذلك، تدعم اإلدارة نظام )بالك بورد( التعليمي 

لتميكن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من التواصل وتبادل مواد المقررات والتفاعل من خالل غرف 
النقاش والمحادثات االفتراضية والتقييم اإللكتروني. كما تضم المصادر أيًضا مركز أكاديمي إلكتروني 

خاص باإلضافة إلى برمجية )البانر( المتطورة وتطبيقات أوراكل. 

خدمات تكنولوجية في الفصول والمناهج الدراسية 
410عدد الفصول المزّودة بتكنولوجيا ذكية 

104عدد معامل الكومبيوتر 

2,300عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصي في المعامل 

4,440عدد المقررات في البالك بورد
شبكة جامعة قطر  

45,000عدد نقاط الشبكة السلكية

٢,6٠٠عدد نقاط اإلنترنت الالسلكي 

المكتبة

تشكل المكتبة األساس القوي للجهود البحثية والتعليمية في جامعة قطر حيث أنها تدعم احتياجات 
المناهج الدراسية وتُسهم في دعم التجربة التعليمية في الجامعة من خالل جهودها المستمرة 

لتوسيع مجموعاتها ومصادرها اإللكترونية.  

مجموعات المكتبة:

المجلداتعدد العناوينالوصف

68,422142,494المواد العربية المطبوعة )كتب ورسائل جامعية وغيرها( 

69,478127,065المواد اإلنجليزية المطبوعة )كتب ورسائل جامعية وغيرها(

1,0271,686المواد المطبوعة بلغات أخرى )كتب ورسائل جامعية وغيرها(

2,4925,903المجموعة القطرية )مواد ثقافية وغيرها عن قطر(

1,3922,962المجموعات الخاصة )كل األنواع(

1,6272,095مواد سمعية بصرية )أقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وأشرطة(

169,258كتب إلكترونية 

3,030رسائل جامعية إلكترونية 

17دوريات إلكترونية 

152قواعد بيانات إلكترونية )تضم قواعد باللغة العربية(

2,431دوريات مطبوعة باللغة اإلنجليزية )أرشيف(

 885دوريات مطبوعة باللغة العربية )أرشيف(

11دوريات مطبوعة بلغات أخرى )أرشيف(
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خدمات دعم التعليم 

مكتب التنمية وتطوير عمليات التعليم

يدعم مكتب التنمية وتطوير عمليات التعليم طاقم جامعة قطر األكاديمي من خالل توفير برامج ومصادر تطوير مهني بشكل مستمر. ويهدف المكتب إلى تسهيل ومساندة الجهود الخاصة بأعضاء 
هيئة التدريس لتكوين مجتمعات تعلم تربط األبحاث بتطوير عمليات التعليم والتعلم في مجتمع جامعي متعاون يطبق أفضل الممارسات التدريسية وذلك من خالل ورشات عمل وحلقات بحث تعزز 

المناهج الدراسية واإلبداع. 
 

وبهدف مواصلة تحسين عملية التعليم والتعلم واالستجابة الحتياجات أعضاء هيئة التدريس، يقدم مكتب التنمية وتطوير عمليات التعليم )OFID( العديد من ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية في 
أربعة مجاالت هي: التعلم النشط والتقييم على مستوى المقرر والبرنامج، والتكنولوجيا، والبحوث. 

خدمات مكتب التنمية وتطوير عمليات التعليم ألعضاء هيئة التدريس )يونيو ٢٠١٧ وحتى مايو ٢٠١٨(: 

عدد الجلساتعدد الموضوعاتالموضوعالخدمة

ورش عمل / ندوات / 
جلسات نقاشية

7273التعلم النشط )استراتيجيات التعلم والتعليم(

7277التكنولوجيا المتكاملة 

2632التقييم على مستوى المقرر ومستوى البرنامج

1818البحث

ندوات عامة )النزاهة األكاديمية، ملف المقرر، التواصل بين 
2325الثقافات وغيرها( 

211225المجموع الفرعي

توجيه فردي / جلسات 
متابعة 

 

112-التكنولوجيا 

25-مالحظات األقران – التعلم النشط 

88التدريب من خالل اإلنترنت 

219370اإلجمالي
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مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة مكتب التنمية وتطوير عمليات التعليم حسب كلياتهم / برامجهم )يونيو 2017 وحتى مايو 2018(: 

الكلية
عدد المشاركين

)مكرر(

 عدد المشاركين 
)غير مكرر(

إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس 
نسبة المشاركين  ومساعدو التدريس حسب الكلية

78 %1,589331425اآلداب والعلوم

73 %337114156اإلدارة واالقتصاد 

60 %2064982التربية

47 %22390190الهندسة 

49 %793877 القانون

47 %1151940العلوم الصحية

68 %872131الطب

60 %511830الصيدلة 

61 %1624269الشريعة والدراسات اإلسالمية 

53 %26773138البرنامج التأسيسي 

64 %1,238*3,116795اإلجمالي 

 المشاركين من مكاتب ومراكز جامعة قطر 
).APLOA, SA, VP offices, CAM, etc(334---

---3,450اإلجمالي العام

المشاركين في جلسات تكنولوجية 
---1,159واستشارية من كل الكليات

* ال يتضمن أعضاء هيئة التدريس في برنامج المتطلبات العامة
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مركز دعم تعلم الطالب

يوفر مركز دعم تعلم الطالب خدمات أكاديمية شاملة لجميع طلبة جامعة قطر. كما يمتاز 
المركز بمناخ داعم ومشجع على النمو والتطور، حيث يتلقى الطلبة المساعدة في مقرراتهم 
الدراسية، وواجبات الكتابة والتأقلم مع الحياة الجامعية وكثير من الجوانب األكاديمية األخرى. 

يتضمن الجدول أدناه معلومات وبيانات مفصلة عن خدمات المركز لفصل خريف ٢٠١٧ وربيع ٢٠١٨.

اإلجمالي الذكور اإلناث الخدمات

4,644 906 3,738 جلسات الدعم الفردية في اللغة والكتابة 
اإلنجليزية

4,551 1,025 3,526 برنامج تدريس األقران

4,148 889 3,259
جلسات المراجعة لمقررات العلوم والرياضيات 

واإلنسانيات

2,460 283 2,177 برامج اللغة والكتابة اإلنجليزية

2,432 708 1,724 برامج أساسيات الرياضيات

1,800 308 1,492 ورش مركز دعم تعلم الطالب

1,332 104 1,228 جلسات الدعم الفردية في اللغة والكتابة 
العربية

977 161 816 جلسات المراجعة في اللغة العربية

581 18 563
برامج وخدمات أخرى )برنامج ناجح، مسابقة 

سناب شات، يوم الصحة األكاديمية، استخدام 
قاعات الدراسة المستقلة،...إلخ(

289 0 289 برامج اللغة والكتابة العربية

187 0 187
االستشارات المكتبية لدعم الكتابة باللغتين 

العربية واإلنجليزية

161 55 106 جلسات الدروس المكملة

117 10 107 جلسات التوجيه األكاديمي

72 16 56 جلسات المراجعة في اللغة اإلنجليزية

25 0 25 الورش اإللكترونية

23,776 4,483 19,293 إجمالي زيارات الطالب 

مركز اإلرشاد الطالبي

يوفر مركز اإلرشاد الطالبي خدمات اإلرشاد الفردي، الدعم النفسي، والتدخل النفسي اإلكلينيكي 
للطلبة، التي تسهم في عملية تطوير الذات والصحة النفسية لإلسهام في إثراء المقاومة الداخلية 
للطلبة وتمكينهم من إدارة حياتهم بطريقة فعالة وتحسين المستوى األكاديمي. كما يوفر المركز 

االستشارات ألعضاء هيئة التدريس والموظفين في القضايا الخاصة بالصحة النفسية للطلبة وذلك 
لتهيئة بيئة إيجابية وداعمة داخل الحرم الجامعي.

خالل السنة األكاديمية ٢٠١٧-٢٠١٨:
•  استفاد 53٤ طالبا من خدمات مركز اإلرشاد الطالبي. حيث تمركزت الخدمات على الدعم النفسي  
في المشاكل الشخصية واالجتماعية، والحاالت الطبية المتعلقة باالضطرابات النفسية، وإدارة     

األزمات، والضغط النفسي باإلضافة إلى التحديات األكاديمية.   
•  تم تنظيم ٨ برامج للدعم الجماعي وتنمية مهارات تطوير الذات.

•  تم تنظيم ما يقارب من ٤5٠ جلسة إرشاد فردي.

مركز اإلرشاد األكاديمي

يقدم مركز اإلرشاد األكاديمي، الذي تأسس في عام ٢٠١٢، الدعم واإلرشاد األكاديمي لجميع فئات 
الطالب في جامعة قطر مع مزيد من االهتمام بالطالب المتعثرين أكاديميا. يهدف المركز بصورة 
أساسية إلى تمكين الطالب من اتخاذ القرارات التي تساعده على تحقيق أهدافه األكاديمية. يوفر 

المركز خدمة اإلرشاد األكاديمي والدعم والتوجيه عن طريق حجز المواعيد الفردية والجماعية، والزيارات 
المفتوحة، والزيارات الصفية الفصلية وورش العمل التعليمية، والعديد من الفعاليات الهادفة.

خالل السنة األكاديمية ٢٠١٧-٢٠١٨، قام المركز بتنفيذ ٧٨ زيارة صفية كإرشاد جماعي، و35 ورشة 
تعليمية هادفة، ووصل إجمالي عدد زيارات الطالب في جميع مكاتب اإلرشاد األكاديمي حوالي ٤٠,٠٠٠ 

زيارة.
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مركز الخدمات المهنية

يُساعد مركز الخدمات المهنية طلبة وخريجي جامعة قطر على تحقيق رؤية واضحة للتخطيط والتطوير 
لمستقبلهم المهني. يوفر المركز برنامج التوظيف الطالبي وإرشادات مهنية، كما يُنّظم معارض 

مهنية الستقطاب الطلبة والخريجين وأرباب العمل مًعا في آن واحد. 

ويهدف برنامج التوظيف الطالبي إلى مساعدة الطلبة على اكتساب خبرات عملية في بيئات عمل 
حقيقية. وفيما يلي إحصائية توظيف الطلبة خالل العام األكاديمي ٢٠١٧ – ٢٠١٨: 

اإلجمالياإلناثالذكور  
315840١,١55خريف ٢٠١٧عدد الطلبة المسجلين

229688917ربيع ٢٠١٨

عدد الطلبة الحاصلين على فرص 
عمل

204413617خريف ٢٠١٧
128294422ربيع ٢٠١٨

كما يُساعد المركز الطلبة في تحديد التخصصات والمهن، والتقديم لالستفادة من فرص التدريب 
والرعاية والتطوير المهني وتحسين مهاراتهم في البحث عن فرص عمل. وترعى مؤسسات ومنظمات 

مختلفة حالًيا حوالي ٢,١5٤ طالب وطالبة. وخالل العام األكاديمي ٢٠١٧ – ٢٠١٨، استقبل مركز الخدمات 
المهنية أرقام التواصل ألكثر من ٢56 رب عمل، وأثمر ذلك عن قبول ٢٧3 مرّشحا وإجراء 5٤ مقابلة عمل 

في الحرم الجامعي.  

العددفرص توظيف

256أصحاب العمل

١٤١مقترحات )قد يتضمن المقترح مناصب عّدة( 

٨١مقترحات وظيفية

39مقترحات تدريب

٢١مقترحات رعاية

١,6٢3المرشحون

٢٧3المرشحون المقبولون

5٤مقابالت عمل في الحرم الجامعي

24فعاليات مهنية 

2,154طالب تحت الرعاية 
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يزود برنامج المسار الوظيفي الطلبة بالمهارات الالزمة إلعدادهم وتأهيلهم لخوض مستقبل مهني  
أفضل. وخالل العام األكاديمي ٢٠١٧ -٢٠١٨، نظم البرنامج 6٤٤ جلسات استشارة مهنية وفعاليات وورش 

عمل وفق الجدول التالي:  

الحضورالجلسة / ورشة العمل

487جلسات استشارية مهنية فردية 
728جلسات استشارية جماعية

3,509ورش عمل مهنية 
419الرحالت الميدانية

فعاليات مهنية )ملتقى، يوم مهني 
مفتوح، حلقة نقاشية، معرض اكتشف 

مهنتك، ......(
3,002

8,145اإلجمالي  

مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات الخاصة

يقوم المركز بتوجيه وتوفير الدعم األكاديمي والتكنولوجيا المساعدة للطلبة من ذوي االحتياجات 
الخاصة المختلفة، مثل اإلعاقات الجسدية والبصرية والسمعية واالضطرابات النفسية وصعوبات 

التعلم واضطرابات النطق وغيرها وكذلك الطلبة الذين يعانون من إصابات مؤقتة. ويلتزم المركز 
بتوفير فرص عادلة ومتكاملة للطلبة في البرامج األكاديمية واالجتماعية والترفيهية والثقافية في 

الجامعة. ويقدم المركز حالًيا خدمات لنحو 3٠٠ طالب وطالبة من ذوي االحتياجات الخاصة.

ويعمل المركز من خالل مجموعة من المبادرات والمشاريع من أهمها: مشروع إمكانية الوصول الرقمي 
والمادي، مشروع التصميم الشامل للتعلم ومشروع تكنولوجيا المساعدة باإلضافة إلى المشاريع 

التوعوية والتواصل المجتمعي.
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الطلبــة
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الطلبة المسجلون وفق مستواهم األكاديمي وكلياتهم وتخصصاتهم وجنسياتهم ونوعهم 
االجتماعي

اإلجماليغير قطريقطري

أنثىذكرأنثىذكر
2,48911,0582,5894,74420,880اإلجمالي

8120699154540البرنامج التأسيسي
95239107207تأسيسي علوم

71513تأسيسي تربية
701165823267تأسيسي هندسة

23831تأسيسي علوم الصحة
2114تأسيسي طب

81018تأسيسي صيدلة
2,28610,5762,1324,13219,126البكالوريوس

5773,8074311,3956,210كلية اآلداب والعلوم
8947136لغة عربية

25119144العلوم البيولوجية
11علوم حيوية طبية مخبرية

11946120186الكيمياء
11لغة إنجليزية

214126340أدب إنجليزي ولغويات
4243488150العلوم البيئية

208959401381,345أدبي عام )ما قبل التخصص(
88459125276علوم عامة )ما قبل التخصص(

1124علوم رياضة عام )ما قبل التخصص(
17169128215تاريخ

1254382350636الشؤون الدولية
128361116162767إعالم

1910الرياضيات
744335091648السياسات والتخطيط والتنمية

20998307علم نفس

5289234330خدمة اجتماعية
42856484علم االجتماع

3393951132علوم الرياضة
424205098االحصاء

8852,5924036224,502كلية اإلدارة واالقتصاد
8132861107577محاسبة

1067327107اقتصاد
231522863266مالية

6131,4662382902,607إدارة عامة )ما قبل التخصص(
1132713158473إدارة

722242477نظم المعلومات اإلدارية
382861853395تسويق

241,408495091,990كلية التربية
123تربية )رياضيات وعلوم(

1259325115745تربية عام )ما قبل التخصص(
457160617تعليم ابتدائي

1226822225527تعليم ثانوي
89998تربية خاصة

2648469974582,565كلية الهندسة
9442136عمارة

24125100118367الهندسة الكيميائية
53276329الهندسة المدنية

211475967294هندسة الحاسب اآللي
25864949209علوم الحاسب

2878200102408الهندسة الكهربائية
39779128235هندسة عامة )ما قبل التخصص(

23952291الهندسة الصناعية والنظم
74222296الهندسة الميكانيكية
126352478كلية العلوم الصحية

16115131علوم حيوية طبية مخبرية
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علوم الصحة عام )ما قبل 
التخصص(

7160131

14104118تغذية إنسان
257398الصحة العامة
383987621601,592كلية القانون

383987621601,592قانون
17944174226كلية الطب

9551428106طب عام )ما قبل التخصص(
8392746120طب

24162186كلية الصيدلة
136679صيدلة عامة )ما قبل التخصص(

1196107صيدلة
كلية الشريعة والدراسات 

االسالمية
545741233821,133

201242950223دعوة
2335363284723شريعة عامة )ما قبل التخصص(

11973148187دراسات إسالمية
821182618244بدون كلية

821182618244غير محدد
112218249333912ماجستير

7363263138كلية اآلداب والعلوم
36716اإلحصاء التطبيقي

11941135اللغة العربية وآدابها
2381124العلوم البيئية

21041430دراسات الخليج العربي
21102033علم المواد والتكنولوجيا

16453363157كلية اإلدارة واالقتصاد
1661730محاسبة

1226222181ماجستير إدارة األعمال
31352546تسويق

21533454كلية التربية

المناهج الدراسية والتدريس 
والتقييم

141318

1921224القيادة التربوية
156تعليم خاص

1146تربية خاصة
223112588266كلية الهندسة

33134الهندسة المدنية
17132748الحوسبة

31161535الهندسة الكهربائية
1617191668اإلدارة الهندسية
1101324الهندسة البيئية

232236الهندسة الميكانيكية
521421التخطيط والتصميم العمراني

212133461كلية العلوم الصحية
291425علوم حيوية طبية مخبرية

3132036الصحة العامة
37455996كلية القانون

13223846القانون الخاص
24232150القانون العام
251926كلية الصيدلة

251926صيدلة
كلية الشريعة والدراسات 

االسالمية
26323323114

81824858الفقه وأصول الفقه
181491556التفسير وعلوم القرآن

411520دكتور صيدلة
411520كلية الصيدلة

31316صيدلة
1124صيدلة -مسائي

10185457139دكتوراه
110142045كلية اآلداب والعلوم
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غير قطريقطري
اإلجمالي

أنثىذكرأنثىذكر
1341321العلوم البيولوجية والبيئة

710724دراسات الخليج العربي
233614كلية اإلدارة واالقتصاد

233614إدارة األعمال
75373180كلية الهندسة

112عمارة
336الهندسة الكيميائية

336الهندسة المدنية
11هندسة الحاسب اآللي

121417علوم الحاسب
12416الهندسة الكهربائية

634215اإلدارة الهندسية
22الهندسة البيئية

11الهندسة الصناعية والنظم
1315مواد العلوم والهندسة

1416الهندسة الميكانيكية
123التخطيط والتصميم العمراني

36192580دبلوم
36192580كلية التربية

9716طفولة مبكرة
111425تعليم ابتدائي

369تعليم ثانوي
1313430تربية خاصة

352863شهادة
352863كلية اآلداب والعلوم

تعلم اللغة العربية لغير الناطقين 
بها

352863

 
  



أرقام وحقائق جامعة قطر ٢٠١7 - ٢٠١8
33

الطلبة المسجلون حسب الجنسيةالطلبة المسجلون حسب النوع االجتماعي

 ذكر 
 غير قطري٪24

٪35

 أنثى
٪76

 قطري
٪65

الطلبة المسجلون حسب البلد / اإلقليم 
 

 )%(عدد الطلبةالبلد / اإلقليم 
13,54764.9قطر

8764.2دول مجلس التعاون الخليجي
دول عربية – غير دول مجلس 

5,16424.7التعاون

790.4أفريقيا
1,0264.9آسيا

820.4أوروبا
890.4أمريكا الشمالية
20.0أمريكا الجنوبية

150.1أستراليا / دول أوقيانوسيا
 20,880اإلجمالي 

متوسط حجم الفصل حسب الكلية والمستوى 
 )محاضرة، محاضرة/ معمل، ندوات(

ماجستيربكالوريوستأسيسي
ربيع ٢٠١٨خريف ٢٠١٧ربيع ٢٠١٨خريف ٢٠١٧ربيع ٢٠١٨خريف ٢٠١٧

20.220.320.720.1البرنامج التأسيسي
34.133.06.96.4كلية اآلداب والعلوم

34.433.417.113.5كلية اإلدارة واالقتصاد
37.836.69.88.7كلية التربية

29.729.18.27.1كلية الهندسة
27.729.28.68.7كلية العلوم الصحية

39.440.415.515.0كلية القانون
56.251.9كلية الطب

24.625.27.06.5كلية الصيدلة
كلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية 
33.732.98.98.4

30.725.7بدون كلية
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نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس

فترة التقريرربيع 2018خريف 2017المستوى

بكالوريوس
عدد الطلبة المعادلين بدوام كامل/ عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعادلين بدوام كامل، بناء 

على عدد الساعات المعتمدة*

عام 18: 1
أكاديمي

مستوى الماجستير
عدد الطلبة المعادلين بدوام كامل/ عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعادلين بدوام كامل، بناء 

على عدد الساعات المعتمدة*

عام ١:٨
أكاديمي

مستوى جامعي  
)باستثناء التأسيسي(

عدد الطلبة المعادلين بدوام كامل/ عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعادلين بدوام كامل **

خريف، ربيع١:٢٠١:١9

البرنامج التأسيسي 
عدد الطلبة المعادلين بدوام كامل/ عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعادلين بدوام كامل **

خريف، ربيع١:٢٤١:٢٢

*يتم احتساب عدد الطلبة المعادلين بدوام كامل كاالتي: عدد الساعات المعتمدة المسجلة خالل السنة األكاديمية مقسمة على 3٠ لطالب البكالوريس، ومقسمة على ١٨ لطالب 
مستوى الماجستير. وتم احتساب عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعادلين بدوام كامل كاآلتي: عدد الساعات المعتمدة المدرسة خالل السنة األكاديمية مقسمة على ١٨.

** يتم احتساب عدد الطلبة المعادلين بدوام كامل كاآلتي: عدد الطالب المسجلين بدوام كامل خالل الفصل الدراسي )المسجلين في ١٢ ساعة معتمدة وأكثر لطالب البكالوريوس، 
و9 ساعات وأكثر لطالب مستوى الماجستير، وجميع طالب باقي المستويات بغض النظر عن عدد ساعاتهم المسجلة( مجموعين إلى ثلث الطالب المسجلين بدوام جزئي خالل 

الفصل الدراسي )المسجلين في أقل من ١٢ ساعة معتمدة لطالب البكالوريوس، وأقل من 9 ساعات لطالب مستوى الماجستير(. وتم احتساب عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعادلين 
بدوام كامل كاآلتي: عدد أعضاء الهيئة التدريسية الموظفين بدوام كامل وقاموا بالتدريس خالل الفصل الدراسي، مجموعين إلى ثلث عدد أعضاء الهيئة التدريسية بدوام جزئي. 

أعضاء الهيئة التدريسية بدوام جزئي هم أعضاء الهيئة التدريسية الزائرون والباحثون والموظفون الذين قاموا بالتدريس خالل الفصل الدراسي. 
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إحصائيات القبول حسب المستوى األكاديمي والجنسية والنوع االجتماعي 

نسبة المقبولين المقبولينالمتقدمين
%

نسبة المسجلين المسجلين
%

13,0496,69651.35,43681.2اإلجمالي
10,1946,06959.54,91781.0بكالوريوس*

5,1944,00577.13,41885.3قطري
1,4521,07974.374869.3ذكر

3,7422,92678.22,67091.3أنثى
5,0002,06441.31,49972.6غير قطري

1,75778144.548662.2ذكر
3,2431,28339.61,01379.0أنثى

96041543.234984.1ماجستير
35916345.413985.3قطري

1365943.45288.1ذكر
22310446.68783.7أنثى

60125241.921083.3غير قطري
27410839.47973.1ذكر

32714444.013191.0أنثى
191473.714100.0دكتور  صيدلة

44100.04100.0قطري
44100.04100.0أنثى

151066.710100.0غير قطري
-100.00ذكر

141071.410100.0أنثى
1296348.84876.2دكتوراه

14750.0571.4قطري
6350.0266.7ذكر

8450.0375.0أنثى
1155648.74376.8غير قطري

673349.32369.7ذكر

482347.92087.0أنثى
2896121.14675.4دبلوم
803037.52376.7قطري

5240.000.0ذكر
752837.32382.1أنثى

2093114.82374.2غير قطري
9388.6675.0ذكر

1162319.81773.9أنثى
1,458745.16283.8شهادة

-200.00قطري
-100.00ذكر

-100.00أنثى
1,456745.16283.8غير قطري

763435.63581.4ذكر
693314.52787.1أنثى

 
* قد يتم قبول الطالب في المرحلة التأسيسية
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المنح الدراسية الجديدة الُمقّدمة حسب النوع والكلية

اآلداب 
العلوم الهندسةالتربيةاإلدارة واالقتصادوالعلوم

الصيدلةالطبالقانونالصحية
الشريعة 

والدراسات 
اإلسالمية

اإلجماليغير محدد

 منح سمو األمير للتميز 
4474120العلمي 

5211646438منح الديوان األميري 
11منح مجلس األمناء

منح أبناء العاملين في 
81231101111267جامعة قطر

3333منح دبلوم 
37251220منح األداء المتميز 

16165144265472منح السفارات
منح أبناء دول مجلس 

التعاون الحاصلين على 
الثانوية القطرية 

164321531

منح برنامج التميز 
1113األكاديمي

منح الدول اإلسالمية ودول 
976122113555أخرى

373017353117332148منح أطفال القطريين
48283861711451185منح الزوج القطري

4141منح قصيرة
1879610412723343536693714اإلجمالي
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أعلى 10 برامج بكالوريوس من حيث عدد الطلبة المسجلين 
 )حسب النوع االجتماعي(

عدد الطلبةأعلى 10 تخصصات )إناث(عدد الطلبةأعلى 10 تخصصات )ذكور(
1,147قانون445قانون

617تعليم ابتدائي329الهندسة المدنية
524السياسات والتخطيط والتنمية296الهندسة الميكانيكية

523إعالم244إعالم
493التعليم الثانوي228الهندسة الكهربائية

488الشؤون الدولية148الشؤون الدولية
484علم االجتماع144اإلدارة

435محاسبة142محاسبة
السياسات والتخطيط 

340أدب إنجليزي ولغويات124والتنمية

339تسويق124الهندسة الكيميائية

التخرج واالستبقاء

معدل االستبقاء في السنة الثانية )خريف( لطلبة البكالوريوس الجدد مستوى السنة األولى )طالب 
دوام كامل ودوام جزئي(

 معدالت التخرج لطلبة البكالوريوس الجدد مستوى السنة األولى )طالب دوام كامل ودوام جزئي( *

إجمالي نسبة الخريجين**خالل 6 سنواتخالل 5 سنواتخالل ٤ سنوات 
37.964.171.476.5دفعة خريف ٢٠١٠
39.165.376.3٧9.٠دفعة خريف ٢٠١١

15.544.45٧.6دفعة خريف ٢٠١٢
15.8٤5.٢دفعة خريف ٢٠١3
    ٢٠.٨دفعة خريف ٢٠١٤

*البيانات أعاله كما في أكتوبر ٢٠١٨ وسوف تتغير تغيرا بسيطا بعد إتمام عملية التخرج في نوفمبر ٢٠١٨.
** تم احتسابها بعد 6 سنوات

 

خريف
2016

خريف
2010

خريف
2011

خريف
2012

خريف
2013

خريف
2014

خريف
2015

87,2 87,7

81,2

85,1 86,9

88,3

نسبة اإلستبقاء في الخريف الثاني

الدفعة

78,2
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الرسوم الدراسية حسب الكلية والمستوى

الرسوم الدراسية لجميع الطلبة غير القطريين المقبولين بدءا من خريف ٢٠١5 وما بعده:

الرسوم الدراسية للساعة التخصص الدراسيالمستوى
المكتسبة الواحدة

البكالوريوس

800اآلداب
900اإلدارة واالقتصاد

800التربية
1,000الهندسة

900البرنامج التأسيسي
800القانون
1,000الصيدلة
900العلوم

800الشريعة والدراسات اإلسالمية
1,000برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها

2,000كل المقررات / التخصصاتالدكتوراه
الماجستير ودكتوراه 

2,000كل المقررات / التخصصاتالصيدلة 

1,500كل المقررات / التخصصاتالدبلوم 

 الرسوم الدراسية لكلية الطب:
 

العام 
األكاديمي

الرسوم الدراسية للوحدة 
 الواحدة 

)بالريال القطري(

الرسوم الدراسية لكل 
فصل دراسي

اإلجمالي 

)بالريال 
القطري( صيفربيعخريف

تعتمد الرسوم الدراسية على المقررات التي يسجلها الطالب في الكليات السنة األولى
المختلفة

1,00030,00027,0003,00060,000السنة الثانية
1,00031,00026,0003,00060,000السنة الثالثة

 )1,000( مرحلة المقررات الدراسيةالسنة الرابعة
30,00054,0006,00090,000)2,000( المرحلة االكلينيكية

2,00056,00056,0008,000120,000السنة الخامسة
120,000-2,00060,00060,000السنة السادسة

المساعدات المالية للطلبة

وفر قسم صندوق الطلبة والمساعدات المالية خدمات مالية متنوعة للطلبة خالل العام األكاديمي 
 :٢٠١٧ – ٢٠١٨

 قطري 
 وحَملة الوثائق 

القطرية 

اإلجماليغير قطري

إناثذكورإناثذكور
خريف ٢٠١٧

937461171591,115مساعدة مالية شهرية
299663962--رسوم دراسية

58--58-رسوم المواصالت
٧9١6--رسوم السكن الجامعي

Laptop 216111645أجهزة كمبيوتر محمول

 Desktop 1315-أجهزة كمبيوتر مكتبية

ربيع ٢٠١٨ 
727421171661,097مساعدة مالية شهرية

3507381,088--رسوم دراسية
64--64-رسوم المواصالت

6814--رسوم السكن الجامعي
Laptop 17121131أجهزة كمبيوتر محمول

 Desktop 4-4--أجهزة كمبيوتر مكتبية
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توّضح الرسوم البيانية التالية توزيع المساعدات المالية الطالبية بين القطريين وَحَملة الوثائق القطرية وغير القطريين، وكذلك وفق نوع المساعدة المالية المقدمة 
خالل العام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨ )حتى ١٧ مايو لعام ٢٠١٨(:

التوزيع النسبي لموارد المساعدات 
المالية حسب نوع الخدمة لفصل خريف 

٢٠١٧

التوزيع النسبي لموارد المساعدات 
المالية حسب نوع الخدمة لفصل ربيع 

٢٠١٨

التوزيع النسبي حسب جنسية 
المتقدمين لجميع أنواع المساعدات 

المالية لفصل ربيع ٢٠١٨

التوزيع النسبي حسب جنسية 
المتقدمين لجميع أنواع المساعدات 

المالية لفصل خريف ٢٠١٧

قطريين وحملة الوثائق القطريةقطريين وحملة الوثائق القطرية المساعة المالية الشهريةالمساعة المالية الشهرية

الطلبة الغير قطريينالطلبة الغير قطريين رسوم دراسيةرسوم دراسية

اإلعفاء من رسوم المواصالتاإلعفاء من رسوم المواصالت

رسوم السكن الجامعيرسوم السكن الجامعي

30.8%

68.5%

0.4%
0.3%

63%
37%

58.2%

41.1%

0.5%0.2%

40%
60%
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األنشطة الطالبية

خالل العام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨، نظمت إدارة األنشطة الطالبية فعاليات مختلفة على مستوى 
الجامعة، وذلك احتفاالً بالعادات والتقاليد والثقافة للمجتمع الجامعي والقطري. كما قامت برعاية عدد 

من المتحدثين المرموقين، باإلضافة إلى تنظيم حفل للطلبة المتميزين بعنوان “تكريم” وذلك تقديرا 
إلنجازاتهم خالل العام الدراسي.

ومن أهم البرامج التي تقدمها إدارة األنشطة الطالبية؛ برنامج قادة جامعة قطر )تنمية، تعليم، وقيادة( 
وهو بالتعاون مع مع عدة مؤسسات مختلفة في دولة قطر وخارجها. وقد تم تصميم البرنامج للطلبة 

ليتضمن مزيجا من المفاهيم القيادية والتنموية والتعليمية، باإلضافة إلى إثراء الحياة الطالبية، وذلك 
إلعطاء الطلبة الفرصة المالئمة لالنخراط في عالم ديناميكي مليء بالتحديات واإلنجازات.  

  
وفي إطار نشر المبادئ األساسية للبرنامج؛ تم تنظيم مؤتمر القيادة الطالبية »تقدم« في نسخته الثالثة 

على مدى يومين ٢5 و٢6من شهر نوفمبر لعام ٢٠١٧، حيث شارك فيه ما يقارب 35٠ طالب وطالبة من 
جامعة قطر، ومؤسسات التعليم العالي المختلفة في دولة قطر، باإلضافة إلى استضافة وفود من 

دول الخليج حيث شاركت جامعات من سلطنة عمان ودولة الكويت.

باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء العديد من البرامج والفعاليات واألنشطة من قبل األقسام المختلفة 
التابعة لإلدارة على النحو التالي:

نظم قسم الفعاليات واألنشطة الجامعية الفعاليات التالية:
•  تيد إكس الدفنة

•  تاجرات جامعة قطر ٢٠١٧
•  مهرجان اليوم الوطني )في الحرم الجامعي – درب الساعي(

•  نعين ونعاون 
•  مهرجان القرية الثقافية

•  الحفيز 
•  مسابقة شاعر الجامعات )بالتعاون مع ديوان العرب(

•  مهرجان آفاق للمسرح في عمان )بالتعاون مع مركز شؤون المسرح( 

شهدت األندية والجمعيات الطالبية سنة قياسية وذلك من خالل:
•  ٧٧ نادي ومنظمة طالبية معتمدة في الحرم الجامعي

•  أكثر من 3٠٠٠ طالب وطالبة تقدموا لعضوية األندية والمنظمات الطالبية المختلفة من خالل التقدم     
)OrgSync( للعضوية عن طريق البوابة االلكترونية الجديدة       

•  تنظيم أكثر من٢٢٠ فعالية من قبل مختلف األندية والمنظمات الطالبية، من ضمنها أول بطولة 
      دولية يتم استضافها في الجامعة للمناظرات باللغة العربية ٢٠١٨

•  حضور ما بين ٧,٠٠٠ و١٠,٠٠٠ زائر في أكبر فعالية سنوية للقسم )ملتقى األندية 
والمنظمات الطالبية ٢٠١٧(  

•  الفوز بالمركز األول والثالث لفرق الجامعة من نادي المناظرات في البطولة الوطنية لمناظرات 
الجامعات باللغة العربية ٢٠١٨  

•  الفوز بالمركز األول لفرق الجامعة من نادي المناظرات في البطولة الوطنية لمناظرات 
الجامعات باللغة االنجليزية ٢٠١٨  

•  الفوز بالمركز األول في البطولة الدولية لمسابقة وجه وجهتك الدولية في الواليات المتحدة ٢٠١٨
NLQUS مشاركة أكثر من ١,٠٠٠ طالب وطالبة في رحالت دولية وداخلية من تنظيم فريق مجموعة  •

•  الفوز بالمركز األول والثالث لفريق نادي الرياضات اإللكترونية في مسابقة مؤسسة أجيال ٢٠١٧
•  الفوز بالمركز الثاني والثالث في مسابقة المنطقة السنوية لفريق نادي توستماسترز ٢٠١٨

•  تنظيم البطولة الدولية لمناظرات الجامعات باللغة العربية في جامعة قطر

نظم مركز التطوع والخدمة والمجتمعية العديد من الفعاليات التي فاقت التوقعات في مختلف 
المجاالت وهي:

•  التواصل مع أكثر من 5,٠٠٠ متطوع وأكثر من ٨٠ مؤسسة مجتمعية خالل العام األكاديمي
•  توفير أكثر من ٨٠ فرصة تطوعية لطالب جامعة قطر

•  تخطيط وتنظيم واستضافة فعالية يوم التطوع العالمي وملتقى الشباب التطوعي

تخطيط وتنظيم مجموعة من الفعاليات بقيادة طالبية متمثلة في المبادرات الطالبية تحت 
مظلة مركز التطوع وهي: 

•  القرآن زاوية نظر
•  صالون زدني 

•  المنسيون شرقا
•  »معبر ٨« لفلسطين

•  »رفقاء« بالتعاون مع قطر الخيرية لكفالة االيتام
•  التطوع أسلوب حياة

•  »االفطار الجوال« في شهر رمضان
•  مبادرة هدية

•  مبادرة تحدي الخير بالتعاون مع قطر الخيرية 
•  تنظيم رحلتي خدمة مجتمعية تعليمية إلى الجمهورية اإلندونيسية للطالب وإلى جمهورية نيبال 

للطالبات بالتعاون مع مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا  
•  دعم مشروعين جديدين للمناهج الدراسية تتعلق بالتطوع والمشاركة المدنية والمسؤولية 

االجتماعية والتعلم الخدمي باالشتراك مع كلية اآلداب والعلوم ضمن مقرر القيادة والمسؤولية   
المدنية بقسم الشؤون الدولية  

وقام برنامج التبادل الطالبي بالعديد من األنشطة:
•  توظيف خبرة تعليمية عالمية لـ أكثر من ٢٠٠ طالب وطالبة في ١٢ دولة، وتوفير فرص خارج الحرم 

الجامعي والتي تتمثل في المشاركة في مختلف المؤتمرات األكاديمية والمسابقات اإلقليمية   
والدولية، باإلضافة إلى المشاركة في الرحالت األكاديمية والتعليمية واألبحاث العلمية والتدريب   

الميداني ورحالت خدمة المجتمع الدولية  
•  تنظيم معرض البرامج والرحالت الطالبية الدولية »أسفار« والذي يقام سنويا حيث شارك في 

المعرض أكثر من 5٠ طالب وطالبة لعرض تجربتهم في ١٧ برنامج دولي مختلف. قام بالحضور أكثر   
من 3٠٠ طالب وطالبة باإلضافة إلى عدد من األكاديميين وسفير دولة اليابان في قطر   

•  إرسال وفد طالبي للمشاركة في المجلس االقتصادي واالجتماعي المنظم من قبل األمم المتحدة 
في نيو يورك – فبراير ٢٠١٨   

•  تنظيم مشاركة عدة أندية ومنظمات طالبية في مسابقات دولية مثل: مسابقة المناظرات 
ومسابقة التوست ماستر لإللقاء في الكويت   
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كما نظمت إدارة األنشطة الرياضية عددا من البرامج الصحية والترفيهية، وبعض المسابقات 
الرياضية، التي شارك فيها منتسبو جامعة قطر وعدد من الجامعات والمؤسسات المحلية في الدولة.

برامج الصحة والتغذية:

أعداد الحضورالعدد
334الدورات التدريبية

698الورش
5864البرامج

الفعاليات الرئيسية
7

ال تشمل )اليوم الرياضي(
599

البرامج الرياضية:

6عدد المشاركات في بطوالت رياضية
5عدد البطوالت الرياضية التي تم تنظيمها

12عدد الجوائز الرياضية التي تم حصدها
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أعضاء هيئة 
التدريس 

والموظفين
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الموظفون بدوام كامل

تضم جامعة قطر ٢,٨6٧ موظف بدوام كامل كما يلي: 

إجماليأنثىذكر 

أعضاء هيئة التدريس في 
الكليات*

101109210قطري
553107660غير قطري

654216870إجمالي

أعضاء هيئة التدريس في 
البرنامج التأسيسي

1 1قطري
7655131غير قطري

7755132إجمالي

مساعد تدريس
2775102قطري

6385148غير قطري
90160250إجمالي

باحث
246قطري

8931120غير قطري
9135126إجمالي

مساعد بحث
41721قطري

6242104غير قطري
6659125إجمالي

الموظفين اإلداريين
117417534قطري

447383830غير قطري
5648001,364إجمالي

1,5421,3252,867إجمالي
 

* يشمل أعضاء هيئة التدريس مع مهام إدارية داخل وخارج الكلية

أعضاء هيئة التدريس حسب سنوات عملهم في الجامعة وجنسياتهم ونوعهم االجتماعي 

أعضاء هيئة التدريس في الكليات
)باستثناء أعضاء هيئة التدريس في البرنامج التأسيسي ومساعدي التدريس في الكليات(

اإلجماليغير قطريقطري

أنثىذكرأنثىذكر
233039172516أقل من خمس سنوات

41711027158بين 5 و١٠ سنوات
8839762بين ١٠ و١5 سنة

51210128بين ١5 و٢٠ سنة
106 ٢٠61423 سنة أو أكثر

101109553107870اإلجمالي

 أعضاء هيئة التدريس في البرنامج التأسيسي

اإلجماليغير قطريقطري
أنثىذكرذكر

1433579أقل من خمس سنوات
18725 بين 5 و١٠ سنوات

10717 بين ١٠ و١5 سنة
448 بين ١5 و٢٠ سنة

123 ٢٠ سنة أو أكثر
17655132اإلجمالي
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أعضاء هيئة التدريس حسب جنسياتهم
)يتضمن أعضاء هيئة التدريس في الكليات والبرنامج التأسيسي ويستبعد مساعدي التدريس(

المنطقة / الجنسية
عدد أعضاء هيئة

التدريس
220دول مجلس التعاون

1إماراتي
5سعودي

1عماني
211قطري

2كويتي
3٧٤دول عربية-غير دول مجلس التعاون

88أردني
43تونسي

15جزائري
20سوداني

15سوري
11عراقي

6فلسطيني
7لبناني

7ليبي
126مصري

13مغربي
2موريتاني

21يمني
69آسيا

4إيراني
15باكستاني
1بنغالديش

11تركي
1روسي

2سريالنكي
1سنغافوري

2صيني
2فيليبيني

2قبرصي
1كوري

3مالديفي
3ماليزي
1نيبالي
17هندي

3ياباني
6أفريقيا

1زيمبابوي
1سيراليوني

1غاني
3نيجيري

١٠6أوروبا
3أسباني

2ألباني
1ألماني

1أوكراني
1إيرلندي

2إيطالي
1برتغالي

52بريطاني
2بلغاري

1بوسني
1تشيكي

1دانماركي
1سلوفاكي

6سويدي
1سويسري

1صربي
17فرنسي
2فنلندي

1مقدوني
2هنغاري

2هولندي
5يوناني

192أمريكا الشمالية
108أمريكي

83كندي
1مكسيكي

2أمريكا الجنوبية
1برازيلي

1بيرو
33أوقيانوسيا

28أسترالي
5نيوزلندي

1,002اإلجمالي
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أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة األكاديمية  

)يتضمن الجدول أدناه أعضاء هيئة التدريس في الكليات والبرنامج التأسيسي ويستبعد مساعدي 
 التدريس(

%عدد أعضاء هيئة التدريسالدرجة األكاديمية
%16216أستاذ

%23624أستاذ مشارك
%31031أستاذ مساعد

%29429محاضر
1,002اإلجمالي

الدراسات العليا والمنح والرعاية األكاديمية

توفر جامعة قطر فرص تعليم عالي ألعضاء هيئة التدريس القطريين ومساعدي التدريس وذلك في 
جامعات مرموقة حول العالم من خالل مكتب المنح والشراكات. وقد بلغ عدد الطالب المبتعثين في 

العام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨ حوالي 96 مبتعث حسب الجدول التالي:

 )%( اإلجماليدكتوراهماجستير
%37276466أنثى

%14183234ذكر

 514596اإلجمالي

األردن
 %٢

ماليزيا
%3

اليابان
 %٢

فرنسا
 %٢

استراليا
 %3

المغرب
 %3

 تونس
 %3

كندا
 %٢

منح الدكتوراه حسب الدولمنح الماجستير حسب الدول

كوستا ريكا
%3

األردن
%5

الواليات
المتحدة
األمريكية

٪33
المملكة
المتحدة

المملكة٪59
المتحدة

٪5٠

الواليات
المتحدة
األمريكية

٪3٠
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الدراسات العليا والمنح والرعاية األكاديمية

توفر جامعة قطر فرص تعليم عالي ألعضاء هيئة التدريس القطريين ومساعدي التدريس وذلك في 
جامعات مرموقة حول العالم من خالل مكتب المنح والشراكات. وقد بلغ عدد الطالب المبتعثين في 

العام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨ حوالي 96 مبتعث حسب الجدول التالي:

 )%( اإلجماليدكتوراهماجستير
%37276466أنثى

%14183234ذكر

 514596اإلجمالي
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الخريجون
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الخريجون حسب المستوى األكاديمي والكلية والتخصص والجنسية والنوع االجتماعي

غير قطريقطري
اإلجمالي

أنثىذكرأنثىذكر
3٢6١,5٤6٤٨9١,٠٠٢3,363اإلجمالي

2971,4663968773,036بكالوريوس
٧555١٨٧3٤91,062 كلية اآلداب والعلوم

١٧١١٢٨اللغة العربية
33٠33العلوم البيولوجية

١٨33٤٢الكيمياء
3٧3١6٨األدب اإلنجليزي واللسانيات

3٤١٢3655العلوم البيئية
6٤6١١٠63التاريخ

3١6٢3١9١١5الشؤون الدولية
١96٧٢٧5٧١٧٠اإلعالم

١٤6٨٢٠3٠١3٢السياسات والتخطيط والتنمية
36٢66٢علم النفس

١٧3١9٨٤الخدمة االجتماعية
١٢٢٢3١٤5علم االجتماع

١٨١٠١93٨علوم الرياضة
٧5١5٢٧اإلحصاء

١35٤٢٠6٧١٢6٧٤٨كلية اإلدارة واالقتصاد
٤٢١٢١٢93٨٢3٠المحاسبة

3٢١١٠3٤االقتصاد
969٧3٠١١5المالية

6٠9٢١٢٢٢١٨6اإلدارة
٢٧١٠٢٢١نظم المعلومات اإلدارية

١9١١٠9٢٤١6٢التسويق
٢١٧٠9١١٨٢99كلية التربية

١٠9٤6١55التعليم االبتدائي
٢6١9٧٢١٤٤التعليم الثانوي

٢3١٠٤١99١١٤٤٤٠ كلية الهندسة
١٤9٢3العمارة

٢١6٢٠٢٨66الهندسة الكيميائية
٤٧٠٧٤الهندسة المدنية

١5١٢٢٢٤9هندسة الحاسب اآللي
5٧١٨١٢٤٢علوم الحاسب

٤536٢٨٧3الهندسة الكهربائية
٤٧١56٢الهندسة الصناعية والنظم

٨٤35١الهندسة الميكانيكية
١٠٧٧٨٧كلية العلوم الصحية

٢٢٢٢٤العلوم الحيوية الطبية
٤٢٢٢6تغذية اإلنسان
٤333٧الصحة العامة
٤3١٢3٨١9١93 كلية القانون

٤3١٢3٨١9١93القانون
٢3٢3كلية الصيدلة

٢3٢3الصيدلة
١9٨٨٢65١١٨٤كلية الشريعة والدراسات االسالمية

١35٢١٤٢9١٠٨الدعوة
636١٢٢٢٧6الدراسات اإلسالمية

266380102271ماجستير
٢١٠5١633 كلية اآلداب والعلوم

١١٢اإلحصاء التطبيقي
6١3١٠اللغة العربية وآدابها

١٢٤٧العلوم البيئية
١3٤٨دراسات الخليج

٢٤6علوم وتكنولوجيا المواد
١١6١5٢96١كلية اإلدارة واالقتصاد

٢١٧١٠محاسبة
١٨١١١٠3٠ماجستير إدارة االعمال

63١٢٢١تسويق
١٤3١3٢١كلية التربية

١٢5٨المناهج والتدريس والتقييم
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١٢١6١٠القيادة التربوية
١٢3التربية الخاصة
٢٧٤3٢5٧٧كلية الهندسة

١٠١٠الهندسة المدنية
١٨٧١6الحوسبة

5٢٧الهندسة الكهربائية
٢59٧٢3اإلدارة الهندسية
١33٧الهندسة البيئية

٧٧الهندسة الميكانيكية
١6٧التخطيط والتصميم العمراني

١٤5١٠٢٠كلية العلوم الصحية
١٢٧١٠العلوم الحيوية الطبية

٢53١٠الصحة العامة
١3١٢١٢٢٨ كلية القانون

٤٤٢١٠القانون الخاص
9٨١١٨القانون العام
٢١٤٧كلية الصيدلة

٢١٤٧الصيدلة
6٨٧3٢٤كلية الشريعة والدراسات االسالمية

١٤٧١٢الفقه وأصول الفقه
5٤3١٢التفسير وعلوم القرآن

411318دكتور صيدلة
٤١١3١٨كلية الصيدلة

3١٠١3الصيدلة
١١35صيدلة -مسائي

31329دكتوراه
١١٢ كلية اآلداب والعلوم

١١٢العلوم البيولوجية والبيئة
٢١3١٧كلية الهندسة

١١الهندسة الكيميائية
١١علوم الحاسب

١١٢الهندسة الكهربائية
٢١3اإلدارة الهندسية

129829دبلوم
١٢9٨٢9 كلية التربية

٤١5الطفولة المبكرة
٧٧التعليم االبتدائي

١3٤التعليم الثانوي
٧6١3التربية الخاصة

الخريجون حسب الدول / األقاليم

٪عدد الخريجينالدول \ األقاليم
1,8٧٢55.7قطر

١١53.4دول مجلس التعاون
الدول العربية -غير دول 

١,١٠٨33.0مجلس التعاون

15٠.٤أفريقيا
٢١٧6.5آسيا

١٤0.4أوروبا
٢٢٠.٧أستراليا\أوقيانوسيا

 3,363اإلجمالي

الخريجون في السنوات الخمس الماضية:

*تتضمن دبلوم ودكتور صيدلة وماجستير ودكتوراه

دراسات عليا*
بكالوريوس

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

ن
جي

ري
لخ

د ا
عد

3,036

1,058 1,161

1,892

111
159

208

272
٣٢٧3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2,875
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جامعة قطر
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رابطة خريجي جامعة قطر

تضم رابطة خريجي جامعة قطر أكثر من ٤٢,٠٠٠ خريج في صفوفها. وتنظم الرابطة العديد من األنشطة 
السنوية لربط الخريجين بالتجارب التي تعود بالنفع عليهم وعلى طالب الجامعة، وعلى المجتمع 

القطري كافة. وتتشرف الرابطة بتولي صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر منصب رئيس مجلس إدارة 
الرابطة الفخري.

تقسم األفرع حسب:
•  خريجون حسب التخصص أو الكلية

•  خريجون حسب سنة أو عقد التخرج
•  خريجون حسب اهتماماتهم وخبراتهم المهنية

•  خريجون حسب الموقع الجغرافي أو الموطن األصلي
•  خريجون حسب اهتماماتهم خارج إطار المهن

 
كيف يكون الخريج وفيا: 

األعضاء األوفياء برابطة الخريجين هم من يقومون بالتواصل الدائم مع الجامعة بعد التخرج. وينعكس 
ذلك الوفاء من خالل االشتراك في منشورات الجامعة، وحضور ودعم المناسبات الجامعية، وتعترف 

جامعة قطر باألعضاء األوفياء بصفتهم سفراء للجامعة. 

حقائق وأرقام عن الرابطة:
•  يبلغ عدد األعضاء الفعالين واألوفياء ٧5٤,١6 

•  بلغ عدد األفرع ٢3 فرعا منذ إنشاء الرابطة عام ٢٠١٢
•  يبلغ عدد األعضاء في أفرع الرابطة ١5٠ عضوا.

•  شارك ما يبلغ ٤,5٠٠ خريجا في ٢١ فعالية نُظمت خالل العام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨.
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المراكز البحثية
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المراكز البحثية

البحث األكاديمي

تُشجع جامعة قطر طلبتها وأعضاء هيئة التدريس على االنخراط بشكل فعال في األنشطة البحثية. 
ويعتبر تطوير وتحسين أبحاث متميزة وذات جودة هو أحد األهداف االستراتيجية لجامعة قطر. يُلخص 

الجدول أدناه مدى انخراط أعضاء هيئة التدريس في األبحاث خالل العامين الماضيين*: 

إجمالي أعضاء الكلية
هيئة التدريس 

العاملين بدوام 
كامل

المساهمين 
في األبحاث

نسبة 
المساهمين 
في األبحاث

نسبة المساهمين 
في األبحاث 

باستثناء 
المحاضرين

78 %65 %345223اآلداب والعلوم
97 %87 %119103اإلدارة واالقتصاد

71 %64 %5334التربية
87 %81 %138112الهندسة

88 %85 %2723ا لعلوم الصحية
77 %68 %5940القانون

74 %72 %2921الطب
95 %92 %2624الصيدلة

الشريعة والدراسات 
اإلسالمية

6237% 60% 65

82 %72 %858617اإلجمالي
 

*من واقع نـظام رصد األنشطة، تتضمن األنشطة البحثية كل من تأليف كتاب، أو أوراق مؤتمر أو مساهمة في مجلة علمية محكمة.

 

المنح الداخلية

هناك أنواع متعددة من التمويل البحثي الداخلي للطالب وأعضاء هيئة التدريس. 
وتصنف المنح الداخلية كما يلي: 

•  منح البحث الطالبي
•  منح بناء القدرات البحثية الوطنية

•  منح بداية لدعم البحث 
•  منح البحث الصيفية

•  منح جامعية
•  منح عالية التأثير
•  المنح التعاونية

يوضح الجدول أدناه فئات المنح الداخلية وعدد المنح الممنوحة لكل فئة وفقًا للتقويم السنوي
٢٠١٧ و ٢٠١٨:

عدد المشاريع الفائزة/ الممولة 
)2018(

عدد المشاريع الفائزة/ الممولة 
)2017( نوع المنحة

٨ 6 منح بناء القدرات البحثية 
الوطنية

لم يتم التمويل بعد ٤ منح البحث الصيفية
١3 - منح بداية لدعم البحث
- 3٢ منح جامعية

١٤3 ٢36 منح البحث الطالبي
3 - منح عالية التأثير
٢١ - المنح التعاونية
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المنح الخارجية
١. منح برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي

حققت جامعة قطر نجاًحا باهًرا في برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي تحت مظلة الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وفي الدورة 
العاشرة في برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي، حصل باحثو جامعة قطر على منح بحثية لـ 3٠ مقترحا بحثيا من أصل ٨5 مقترحا بحثيا فائزا، 

وهو ما يُمّثل 35٪ من إجمالي المقترحات البحثية الفائزة لتكون الجامعة المؤسسة الحاصلة على أعلى نسبة منح بين المؤسسات المتقدمة.  

نجاح الجامعة في برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي حسب الكلية\المركز البحثي: 

نسبة النجاحالمقترحات البحثية الفائزةالمقترحات البحثية الُمقّدمةالكلية/ المركز
13 %324اآلداب والعلوم  
25 %82اإلدارة واالقتصاد

0 %10التربية

26 %7419الهندسة
0 %50العلوم الصحية

0 %10القانون
20 %51الطب

0 %20الصيدلة
0 %10الشريعة والدراسات اإلسالمية
33 %31مركز البحوث الطبية الحيوية

)CAM( 30 %103مركز المواد المتقدمة

0 %10المختبرات المركزية
0 %10برنامج المناهج األساسية

)ESC( 0 %40مركز الدراسات البيئية

معهد البحوث االجتماعية 
)SESRI( 0 %20واالقتصادية المسحية

20 %15030اإلجمالي 
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نجاح الجامعة في برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي حسب المجال البحثي:

نسبة النجاحالمقترحات الفائزةالمقترحات الُمقّدمةالمجال البحثي
21 %347العلوم الطبيعية

22 %7316الهندسة والتكنولوجيا

15 %203العلوم الصحية والطبية
20 %204العلوم االجتماعية

0 %30اإلنسانيات
٢٠ %١5٠3٠اإلجمالي 

نسبة نجاح الجامعة في برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي حسب نوع البحث:

نسبة النجاحالمقترحات الفائزةالمقترحات الُمقدمةنوع البحث

22 %١١3٢5البحوث التطبيقية
6 %١٨١البحوث األساسية 

21 %١9٤البحوث البينية/ تنمية تجريبية

٢٠ %١5٠3٠اإلجمالي 

عدد المقترحات  البحثية ضمن برنامج األولويات الوطنية للبحث في كل دورة:

500

400

300

200

100

0

120
186

287
332 314 327

439
467

169
150

دورة ١ دورة ٢ دورة 3 دورة ٤ دورة 5 دورة 6 دورة ٧ دورة٨ دورة 9 دورة ١٠
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٢. منح برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين 

يدعم هذا البرنامج الطلبة المشاركين في أبحاث تُجرى تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين 
المتخصصين. وفي الدورة الـ٢١ لبرنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين، حصلت الجامعة على منح 

بحثية لـ ٢5 مقترحا بحثيا تم تقديمها من أصل 63 مقترحا بحثيا، محققة بذلك نجاًحا بنسبة ٪39. 

المقترحات البحثية الكلية/ المركز 
الُمقّدمة

المقترحات البحثية 
نسبة النجاحالفائزة

5٠%١٤٧اآلداب والعلوم

5٠%٢١اإلدارة واالقتصاد

٢5%٢٤6الهندسة

١٠٠%١١التربية

٠%٤٠العلوم الصحية

٠%٢٠الطب

٠%١٠القانون

5٠%٤٢الصيدلة

١٠٠%١١الشريعة والدراسات اإلسالمية

٨3%65مركز المواد المتقدمة

33%3١مركز البحوث الطبية الحيوية

)ESC( ١٠٠%١١مركز الدراسات البيئية

39%63٢5اإلجمالي

وفي الدورة الـ ٢٢ لبرنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين، حصلت الجامعة على منح بحثية لـ ٢٤ مقترحا 
بحثيا تم تقديمها من أصل ٧١ مقترحا بحثيا محققة بذلك نجاًحا بنسبة ٪3٤:

المقترحات البحثية الكلية/ المركز 
الُمقّدمة

المقترحات البحثية 
نسبة النجاحالفائزة

5٠%٢٠١٠اآلداب والعلوم

١6%6١اإلدارة واالقتصاد

36%٢59الهندسة

٢٠%5١التربية

٠%١٠العلوم الصحية

٠%3٠القانون

33%3١الصيدلة

٠%١٠الشريعة والدراسات اإلسالمية

٤٠%5٢مركز المواد المتقدمة

٠%١٠مركز البحوث الطبية الحيوية

٠%١٠المختبرات المركزية 

%٧١٢٤34اإلجمالي
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المراكز البحثية

انطالًقا من كونها مؤسسة وطنية رائدة، تواصل جامعة قطر جهودها في االستثمار واإلسهام في 
مشروعات ودراسات بحثية تخدم المجتمع. وباعتبارها مؤسسة رائدة في توظيف التكنولوجيا الحديثة 

وعلى وعي تام بالشؤون البيئية، تسعى الوحدات البحثية المستقلة في جامعة قطر نحو إحداث تغيير 
على مستوى عالمي.

)BRC( مركز البحوث الحيوية الطبية

يلتزم مركز البحوث الحيوية الطبية بتحسين الحياة الصحية لألفراد في قطر وذلك من خالل إجراء بحوث 
وتدريبات وتقديم خدمات في مجال البحث الحيوي الطبي التطبيقي والنظري في ثالثة مجاالت رئيسية 

هي: أمراض األيض، واألمراض المعدية، وعلم الجينوم.  

ويقوم مركز البحوث الحيوية الطبية بتطبيق استراتيجيته مع الزمالء من مختلف الكليات واألقسام 
في جامعة قطر، حيث يعتبر التجمع الصحي بكلياته الثالث: )كلية الطب، الصيدلة والعلوم الصحية( 

الشريك الرئيسي مع المركز، باإلضافة إلى كلية الهندسة وكلية اآلداب والعلوم ومراكز البحوث األخرى، 
.CAM و ESC :مثل

 
خارجيا، تعاون مركز البحوث الحيوية الطبية مع مختلف أصحاب المصلحة من القطاعات الصناعية 

والصحية باإلضافة إلى منظمات حكومية أخرى مثل: جامعة حمد بن خليفة )HBKU(، مؤسسة حمد 
الطبية )HMC(، وزارة البلدية ووزارة البيئة )MME(، وزارة الصحة العامة )MOPH(، مركز السدرة للطب 

والبحوث )السدرة(، ExxonMobil، جمعية القناص القطرية. وكان هذا التعاون في شكل مشاريع 
بحثية مشتركة أو خدمات تحليل مخبرية أو توقيع مذكرات تفاهم.

ويمثل الجدول التالي ملخص ألهم األرقام والحقائق للمركز للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

العدد
11أعضاء هيئة التدريس الباحثين 

7باحثون تجاوزوا درجة الدكتوراه  
1 زميل باحث )يدرس دكتوراه في الخارج(

4مساعد باحث )دوام كامل( 
15 مساعد باحث )دوام جزئي-مؤقت(

63نشر مقال بحث في دورية 
27األوراق التي ُقدمت في مؤتمرات 

1كتب تم تحريرها
3فصول من كتب تم نشرها

2براءات اختراع 



أرقام وحقائق جامعة قطر ٢٠١7 - ٢٠١8
63

)CAM( مركز المواد المتقدمة

يُعنى مركز المواد المتقدمة بإجراء بحوث قّيمة في مجال المواد المبتكرة بهدف دعم التكنولوجيا 
في مجاالت مختلفة كالطاقة والبيئة. ويضع المركز على عاتقه مسؤولية رفد المجتمع بمعرفة شاملة 

حول العناصر الرئيسية األربع في مجال علوم المواد والهندسة، وهي: التجهيز- التركيب، والهيكلة، 
والخصائص، والتطبيقات، باإلضافة إلى إجراء بحوث في مجال تكنولوجيا النانو، وتركيب البوليمرات، 

وتركيب النانو، والحماية من التآكل، والتعدين، والتطبيقات الحيوية الطبية، والبيئة، والطاقة، والمواد 
المستدامة.  

ويستقطب المركز نخبة من أبرز العلماء والباحثين العالميين، كما يرفد القطاع الصناعي المحلي 
كقطاع النفط والغاز وقطاع التعليم التقني على وجه الخصوص بخبرات على مستوى عال من 

الجودة. كما يُتيح المركز فرصة أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لالنخراط في القطاع الصناعي 
والمشاركة في العديد من المشروعات. وقد عقد المركز شراكات مع قطر للبترول، وألمنيوم قطر، وقطر 
للبتروكيماويات، واألسمدة القطرية، وشركة قطر للفينيل المحدودة، وستيل قطر، وميرسك أويل، وقطر 

شل، وأوريكس، وشركة الكهرباء، والماء القطرية، باإلضافة إلى شراكته مع جامعات وهيئات بحثية 
عالمية. كما يتعاون المركز مع مراكز وكليات جامعة قطر ككلية اآلداب والعلوم والهندسة والصيدلة 

ومركز العلوم البيئية ومركز أبحاث الغاز.  

ويمثل الجدول التالي ملخص ألهم األرقام والحقائق للمركز للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

العدد
12أعضاء هيئة التدريس الباحثين 

6باحثون تجاوزوا درجة الدكتوراه  
3 زميل باحث )يدرس دكتوراه في الخارج(

5مساعد باحث )دوام كامل( 
٢5 مساعد باحث )دوام جزئي-مؤقت(

90نشر مقال بحث في دورية 
49األوراق التي ُقدمت في مؤتمرات 

0كتب تم تحريرها
5فصول من كتب تم نشرها

1براءات اختراع 

المختبرات المركزية 

خالل العام األكاديمي، واصلت وحدة المختبرات المركزية جهودها لتطوير أهدافها الرامية إلى تحسين 
األنشطة البحثية العلمية من خالل تحفيز الطلبة وتشجيهم ليكونوا خريجين قادرين على التنافس، من 

خالل تزويدهم بتدريب عال الجودة وخدمات تحليلية وتطوير، وتوسعة البنية التحتية البحثية، بما في 
ذلك المرافق الرئيسية وذلك لتلبية االحتياجات البحثية. 
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)ESC( مركز العلوم البيئية

يُجري مركز العلوم البيئية أبحاثا بينّية في مجال الرصد والنماذج البحرية والبيئة البرية والجوية في قطر. 
ويتمتع المركز بعالقة قوية مع مختلف القطاعات والهيئات العامة والخاصة بغرض مواجهة التحديات 

في مجال االستدامة البيئية. كما خلق المركز عالقات بحثية تعاونية في مجال العلوم البيئة مع جامعات 
عالمية مرموقة ومنظمات حكومية.  

ويمثل الجدول التالي ملخص ألهم األرقام والحقائق للمركز للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

العدد
13أعضاء هيئة التدريس الباحثين 

1باحثون تجاوزوا درجة الدكتوراه  
1 زميل باحث )يدرس دكتوراه في الخارج(

11مساعد باحث )دوام كامل( 
5 مساعد باحث )دوام جزئي-مؤقت(

11نشر مقال بحث في دورية 
9األوراق التي ُقدمت في مؤتمرات 

3كتب تم تحريرها
1فصول من كتب تم نشرها

-براءات اختراع 
Totalالشركاء الرئيسيون

Exxon Mobil
Ministry of Municipality

 and Environment
Qatar Petroleum

Lusail Real Estate Development
ETH Zurich (Switzerland)

CEFAS )UK(
McGill University (Canada)

Array Information Technology (US)
University of Tasmania (Australia)

)GPC( مركز أبحاث معالجة الغاز

يعد مركز أبحاث الغاز الذي أنشأته كلية الهندسة في جامعة قطر في عام ٢٠٠٧ من أهم مراكز البحوث 
في قطر والشرق األوسط. يقوم المركز بالعديد من األبحاث التطبيقية التي تساهم في توفير حلول 
عملية للتحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز. حيث يتعاون المركز مع كبريات الشركات العاملة 
في صناعة النفط والغاز في قطر لتطوير تقنيات حديثة تسهم في تعزيز إنتاج النفط والغاز والحفاظ 

على البيئة. وتحقيًقا لهذا المقصد، يرتكز مركز أبحاث الغاز على أربعة محاور رئيسة: معالجة المياه 
المصاحبة للنفط والغاز والمياه المنتجة، وتطوير معامالت التحفيز والعمليات التحفيزية، وعمليات 

احتجاز ثاني أكسيد الكربون، ومعالجة الغاز وأبحاث المنبع. باإلضافة الي ذلك، يمتلك مركز أبحاث 
الغاز ثالث وحدات صناعية تجريبية ضخمة هي: وحدة تجريبية الحتجاز ثاني أكسيد الكربون )بتمويل 

 ، ) Maersk Oil Qatar(، ووحدة تجريبية لمعالجة المياه المصاحبة للنفط والغاز )بتمويل منVPR من
ومعامل تبادل حراري  )بتمويل من شركة قطر لألسمدة(. 

ويقدم مركز أبحاث الغاز الخدمات التالية: 
•  استشارات للشركاء من شركات النفط والغاز والصناعة حول القضايا المتعلقة بأبحاث الغاز.
•  إجراء أبحاث علمية وتطبيقية في مجاالت تتوافق مع متطلبات صناعة النفط والغاز في قطر. 

•  توفير خدمات االختبارات والتحاليل.
•  تنظيم المؤتمر العالمي لتصنيع الغاز )كل سنتين(. 

•  تنظيم ورش العمل الفنية والندوات العلمية. 
•  تقديم دورات تدريبية من قبل خبراء رائدين عالميين في المجاالت التي تهم صناعة الغاز.

•  تنظيم مسابقة غازنا للمدارس، والتي تهدف إلى تعزيز وعي الشباب بأهمية صناعة النفط والغاز  
في تنمية ونمو قطر.  

ويمثل الجدول التالي ملخص ألهم األرقام والحقائق للمركز للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

العدد
٧أعضاء هيئة التدريس الباحثين 

3باحثون تجاوزوا درجة الدكتوراه  
-زميل باحث )يدرس دكتوراه في الخارج(

١مساعد باحث )دوام كامل( 
١٢مساعد باحث )دوام جزئي-مؤقت(

٧٨نشر مقال بحث في دورية 
١٤األوراق التي ُقدمت في مؤتمرات 

-كتب تم تحريرها
6فصول من كتب تم نشرها

٤براءات اختراع 
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)KINDI( مركز الكندي لبحوث الحوسبة

يُجري مركز الكندي لبحوث الحوسبة أبحاثا ذات جودة عالية في مجال علوم الحاسوب والهندسة من 
خالل االستفادة من الشراكات المحلية والدولية وذلك ألجل:

•  تشجيع وتوفير بنية تحتية داعمة للبحوث التعاونية متعددة التخصصات داخل الجامعة.
•  أن تكون المنصة المعنية بتحسين البحوث التعاونية مع مؤسسات ومنظمات خارجية.

•  دعم وتحسين الدراسات العليا والبحوث الجامعية الطالبية والتعليم.
 •  تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ICT( لدعم مجتمع قائم على المعرفة ورؤية 

       قطر الوطنية ٢٠3٠.

ويمثل الجدول التالي ملخص ألهم األرقام والحقائق للمركز للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

العدد
3أعضاء هيئة التدريس الباحثين 

52نشر مقال بحث في دورية 
72األوراق التي ُقدمت في مؤتمرات 

-كتب تم تحريرها
-فصول من كتب تم نشرها

2براءات اختراع 
THALESالشركاء الرئيسيون

CompBioMed
TUBITAL

Cyber Security Malaysia
KAHRAMAA

Hamad Medical Corporation
IBERDROLA

)LARC( مركز أبحاث حيوانات المختبر

يعتبر مركز أبحاث حيوانات المختبر المنشأة األولى والوحيدة في قطر التي تضم بيئة معقمه خالية 
من الكائنات المسببة ألمراض القوارض. وقد تّم إطالق المركز وفق معايير عالمية عالية لتزويد 

المجتمع العلمي في قطر بخدمات رعاية وتربية بيطرية ذات جودة عالية لحيوانات المختبر من نوع 
القوارض. يدعم المركز دور جامعة قطر الريادي في مجالي التعليم والبحث في العلوم الحيوية الطبية 

والبيولوجية مع األخذ بعين االعتبار التركيز على األولويات البحثية لجامعة قطر بشكل خاص وقطر 
بشكل عام، كالسمنة وأمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان. وتعيش كافة الحيوانات الموجودة 

في المركز في أقفاص ُمخصصة لها في بيئة صحية ومعقمة وتحت ظروف بيئة مناسبة.  

ويمثل الجدول التالي ملخص ألهم األرقام والحقائق للمركز للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

العدد
١أعضاء هيئة التدريس الباحثين 

-باحثون تجاوزوا درجة الدكتوراه  
- زميل باحث )يدرس دكتوراه في الخارج(

1مساعد باحث )دوام كامل( 
1 مساعد باحث )دوام جزئي-مؤقت(

9نشر مقال بحث في دورية 
10األوراق التي ُقدمت في مؤتمرات 

-كتب تم تحريرها
-فصول من كتب تم نشرها

-براءات اختراع 
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)QTTSC( مركز قطر للنقل والسالمة المرورية

تأسس مركز قطر للنقل والسالمة المرورية في سبتمبر ٢٠١٢. ويعتبر المركز الوطني الرائد الذي يساهم 
في دراسات متقدمة للنقل والسالمة المرورية من خالل البحث واالبتكار والتطوير واالستشارات والتعليم 
والمشاركات االجتماعية. ويهدف المركز إلى تعزيز البحوث المشتركة والمتعددة التخصصات في مجال 

النقل والسالمة المرورية من خالل توفير التوجيه والتشاور لتحسين سالمة وكفاءة واستدامة النقل في 
قطر.

ويمثل الجدول التالي ملخص ألهم األرقام والحقائق للمركز للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

العدد
2أعضاء هيئة التدريس الباحثين 

-باحثون تجاوزوا درجة الدكتوراه  
- زميل باحث )يدرس دكتوراه في الخارج(

2مساعد باحث )دوام كامل( 
- مساعد باحث )دوام جزئي-مؤقت(

9نشر مقال بحث في دورية 
17األوراق التي ُقدمت في مؤتمرات 

-كتب تم تحريرها
-فصول من كتب تم نشرها

-براءات اختراع 
 International Center for Urban Safetyالشركاء الرئيسيون

Engineering (ICUS)

Malaysian Institute of Road Safety  
Research (MIROS)

Transportation Research Institute (IMOB)

Rutgers, The State University of New 
Jersey

Edinburgh Napier

MONASH University

:)SESRI( معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية

منذ تأسيس معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية في ٢٠٠٨ لعب دوراً فاعاًل في تشكيل 
السياسات في قطر وأجرى المعهد خالل هذه الفترة أكثر من 5٠ دراسة مسحية رائدة حول مواضيع 
متنوعة كالتعليم، االنفاق العام، العمالة الوافدة، العمل، المرأة والزواج وهذا باإلضافة لمواضيع 

مرتبطة بموقف الجمهور من كأس العالم ٢٠٢٢. إضافة للمواضيع السابقة، يقوم المعهد سنوياُ 
بإجراء دراسة »المسح الشامل« وهذا المشروع يهدف لمعرفة آراء المواطنين والوافدين حول مواضيع 

متنوعة تهم المجتمع القطري كنظام التعليم، ظروف العمل، الزواج واألسرة، دور المرأة والرجل 
والجمعيات الخيرية. في العام األكاديمي ٢٠١٨/٢٠١٧ استكمل المعهد شراكاته البحثية مع جامعة 

ميتشغان واللجنة العلمية االستشارية لمسح القيم العالمي وقام بتوقيع عدد من االتفاقيات البحثية 
مع الجهات المحلية التالية:

•  لجنة اإلرث والمشاريع – تم توقيع اتفاقيتين منفصلتين، حيث أن المشروع األول الذي سيكون على  
مدى أربعة أعوام يهدف لمعرفة موقف الجمهور من كأس العالم٢٠٢٢ وسيتم إجراء المسح مرة في  

كل عام بينما المشروع اآلخر سيركز على استحقاقات العمالة الوافدة الذين يعملون في مشاريع    
كأس العالم وسُيجرى مرة واحدة.  

•  معهد الدوحة الدولي لألسرة – »مشروع قوة األسرة العربية« ويهدف لمعرفة العوامل المرتبطة   
بقوة األسرة في قطر.  

•  الجمعية القطرية للسكري – يهدف المشروع لفهم وعي الجمهور حول مرض السكري وأساليب  
الوقاية منه.  

•  رابطة رجال األعمال القطريين – يتعاون المعهد في كل عام مع الرابطة إلجراء مقابالت مع عدد من  
رجال األعمال القطريين ومن ثم يتم استخدام هذه البيانات لمنتدى االقتصاد العالمي في دافوس.  

خالل العام األكاديمي تم اإلعالن عن نتائج عدد من الدراسات للجمهور: »قطر في مواجهة الحصار«، 
»مؤشر العمالة الوافدة« و »مشروع قطر جينوم«.

ويمثل الجدول التالي ملخص ألهم األرقام والحقائق للمركز للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

العدد
١٢أعضاء هيئة التدريس الباحثين 

١باحثون تجاوزوا درجة الدكتوراه  
١ زميل باحث )يدرس دكتوراه في الخارج(

١٤مساعد باحث )دوام كامل( 
3 مساعد باحث )دوام جزئي-مؤقت(

١٤فريق الدعم
٧مبادرات المعهد المسحية 

9المبادرات المسحية الخارجية 
27نشر مقال بحث في دورية 
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٢١األوراق التي ُقدمت في مؤتمرات 
١كتب تم تحريرها

٢فصول من كتب تم نشرها
-براءات اختراع 
٤تقارير تنفيذية

٨ملخصات سياسات
بيانات بحثية تم تنقيحها ونشرها للجمهور عبر 

5الموقع

١٠5مستفيدين العيادة المسحية
5الورش والدورات

)CLD( مركز القانون والتنمية

يهدف المركز أن يصبح وسيلة للبحث وبناء القدرات لتحقيق األهداف القانونية المطلوبة لرؤية قطر ٢٠3٠ 
واستراتيجية قطر الوطنية للبحث العلمي. 

ويمثل الجدول التالي ملخص ألهم األرقام والحقائق للمركز للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

العدد
6أعضاء هيئة التدريس الباحثين 

-باحثون تجاوزوا درجة الدكتوراه  
- زميل باحث )يدرس دكتوراه في الخارج(

-مساعد باحث )دوام كامل( 
- مساعد باحث )دوام جزئي-مؤقت(

12نشر مقال بحث في دورية 
3األوراق التي ُقدمت في مؤتمرات 

-كتب تم تحريرها
1فصول من كتب تم نشرها

-براءات اختراع 
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)CHSS( مركز العلوم اإلنسانية واالجتماعية

يهدف مركز العلوم اإلنسانية واالجتماعية – وهو مركز تحت مظلة كلية اآلداب والعلوم- إلى تعزيز 
األبحاث المبتكرة والبينية في مجال اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، باإلضافة إلى بناء الطاقات البشرية 

من خالل تدريب األجيال الصاعدة من الباحثين ودعم الجهود البحثية التعاونية بين الجامعة والخبراء 
الدوليين الرواد بهدف بناء شبكة دولية تضم باحثين لتجسير المعارف واألبحاث ذات الصلة بالعلوم 

االجتماعية واإلنسانيات. 

ويتبّنى مركز العلوم اإلنسانية واالجتماعية موضوعيين رئيسيين هما الدراسات االجتماعية والسلوكية، 
واإلنسانيات والموروث الثقافي، ويتضمن كل محور 5 محاور بحثية رئيسية.   

الدراسات االجتماعية والسلوكية: دراسات العائالت، دراسات الشباب، المشكالت االجتماعية، قضايا 
المجتمع المدني، التخطيط وقضايا اجتماعية واقتصادية. 

اإلنسانيات والموروث الثقافي: علم اآلثار، التراث، تاريخ العلوم في اإلسالم، الثقافة، الهوية، المجتمع 
وقضايا ثقافية معاصرة.

وقد أطلق مركز العلوم اإلنسانية واالجتماعية شراكات بينية إلجراء مشاريع بحثية مشتركة منها: شراكة 
المركز مع األقسام في كلية اآلداب والعلوم وهي: قسم العلوم االنسانية، قسم العلوم االجتماعية، 

واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، باإلضافة إلى الشراكة مع كليات ومراكز الجامعة ككلية الهندسة، 
والصيدلة، والعلوم الصحية، ومركز العلوم البيئية، ومركز التنمية المستدامة، ومركز دراسات الخليج، 

ومعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية. كما لدية شراكات وتعاون مع مؤسسات مجتمعية 
وبحثية محلية، ومع عدة جامعات خليجية ودولية.

كما يقدم مركز العلوم اإلنسانية واالجتماعية خدمات بحثية لمنظمات وهيئات محلية، باإلضافة إلى 
تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس في كلية اآلداب والعلوم، واستقطاب الرعاية 

المالية لبرنامج أبحاث الطلبة. 

)CE( مركز ريادة األعمال

تأسس مركز ريادة األعمال بكلية اإلدارة واالقتصاد في ٢٠١3، ويعمل المركز في عدد من المحاور المرتبطة 
بريادة االعمال والتي من أهمها:

•  تنمية الوعي حول أهمية ريادة األعمال من خالل تنظيم مختلف الفعاليات مثل: ورش العمل 
والندوات التي يتم تنظيمها في مختلف كليات الجامعة، باإلضافة الى تنظيم المسابقة السنوية 

لالبتكار وريادة األعمال بالتعاون مع كلية الهندسة وذلك بهدف تشجيع الطلبة نحو االبتكار في األفكار 
التجارية فإنها تدعم ثقافة ريادة االعمال من خالل تنافس الطالب أصحاب المشاريع.

•  إدراج ريادة االعمال ضمن المقررات وذلك بالتعاون مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالكليات 
المختلفة.

•  تنمية مهارات وقدرات رواد األعمال من خالل تقديم عدد من البرامج التعليمية والتدريبية ألصحاب 
المشاريع الناشئة من قبل رواد األعمال -الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين- مثل برنامج 

التدريب »إرادة« والبرامج التدريبية المهنية األخرى في مجال التسويق، والتمويل، والمحاسبة. كذلك 
التعاون مع بعض الجهات الداخلية والخارجية لتقديم حزمة متنوعة من البرامج التدريبية، على سبيل 

المثال: المعهد العربي للتخطيط والتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
•  إجراء أبحاث علمية في مختلف مجاالت ريادة األعمال وتنظيم مسابقات لألبحاث العلمية في هذا 

المجال.
•  تقديم خدمات حاضنة األعمال والتي تتضمن احتضان األفكار التجارية الواعدة واالستفادة من الموارد 

والخدمات المتاحة بالحاضنة: مثل التدريب الشخصي، وتوفير مكان لممارسة العمل، والمساعدة 
في وضع الخطة التجارية، والمساعدة في الحصول على التمويل وتكوين العالقات مع مختلف رواد 

األعمال. 

ويمثل الجدول التالي ملخص لعدد األنشطة للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

اإلجماليربيع 2018خريف 2017نوع النشاط
91120ندوات وورش عمل

4711فعاليات
20929تدريب

112البرنامج التأهيلي لحاضنات األعمال
101مسابقات
101مؤتمرات

362864اإلجمالي 
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)CSD( مركز التنمية المستدامة

تّم إطالق هذا المركز تحت مظلة كلية اآلداب والعلوم بهدف إجراء بحوث تكنولوجية متطورة تتناول 
القضايا ذات الصلة بالبيئة والجوانب االقتصادية واالجتماعية. يوظف المركز خبرته األكاديمية والتقنية 

لتناول التحديات التي تواجهها البيئة القطرية بغرض إيجاد حلول لها. وتتناول البحوث مجاالت مختلفة 
منها األمن الغذائي والمائي، الطاقة المتجددة، إدارة الموارد الطبيعية، تقنيات الطحالب، وإدارة 

النفايات.

ويمثل الجدول التالي ملخص ألهم األرقام والحقائق للمركز للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

العدد
3أعضاء هيئة التدريس الباحثين 

-باحثون تجاوزوا درجة الدكتوراه  
5مساعد باحث )دوام كامل( 

5 مساعد باحث )دوام جزئي-مؤقت(
3باحث مشارك )دوام كامل(

6نشر مقال بحث في دورية 
4األوراق التي ُقدمت في مؤتمرات 

-كتب تم تحريرها
2فصول من كتب تم نشرها

-براءات اختراع 

QDVCالشركاء الرئيسيون

TOTAL

Wageningen University

Qatar Airways



أرقام وحقائق جامعة قطر ٢٠١7 - ٢٠١8
70

)GSC( مركز دراسات الخليج

يلتزم مركز دراسات الخليج التابع لكلية اآلداب والعلوم بتطوير البحوث األكاديمية التي تتناول 
منطقة الخليج. وتتمحور اهتمامات المركز البحثية حول مجاالت ثالث رئيسية وهي: الطاقة واالقتصاد، 

والسياسات واألمن، والقضايا االجتماعية. 
 

يمثل الجدول التالي ملخص ألهم األرقام والحقائق للمركز للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

العدد

3أعضاء هيئة التدريس الباحثين 

-باحثون تجاوزوا درجة الدكتوراه  
- زميل باحث )يدرس دكتوراه في الخارج(

2مساعد باحث )دوام كامل( 
- مساعد باحث )دوام جزئي-مؤقت(

3نشر مقال بحث في دورية 
2األوراق التي ُقدمت في مؤتمرات 

1كتب تم تحريرها
2فصول من كتب تم نشرها

-براءات اختراع 
المعهد الدبلوماسيالشركاء الرئيسيون

وزارة الخارجية
وزارة الطاقة والصناعة
وزارة البلديات والبيئة 
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التواصل 
وخدمة 

المجتمع
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التواصل وخدمة المجتمع

مشاريع طلبة الثانوية العامة

عالم البيرق

برنامج البيرق هو مبادرة لالبتكار في التعليم تم إطالقها من قبل مركز المواد المتقدمة في جامعة قطر. يوفر البرنامج الفرصة لطلبة المدارس من المراحل التعليمية المختلفة للتواصل مع البيئة البحثية والتي 
تنمي عندهم الفضول للبحث العلمي عن طريق قيامهم بمجموعة من التجارب العلمية، حيث يكتسب الطلبة المشاركون في البرنامج عدة مهارات، منها مهارات التفكير بشكل نقدي وإبداعي. كما تولد 

لديهم الثقة في قدراتهم ومهاراتهم، وتفتح أعينهم على مسارات علمية رائعة من شأنها أن تعيد نظرتهم لقدراتهم وما يستطيعوا القيام به في مستقبلهم المهني. كما يحفز البيرق الطالب والطالبات 
ويدعمهم بحيث يكونوا قادرين على المشاركة في أدوار مهمة وفعالة في تقدم دولة قطر وتطويرها.

البيرق هو البرنامج التعليمي القطري األول الحائز على جائزة القمة لالبتكار في التعليم »وايز ٢٠١5«، والحائز أيًضا على جائزة المركز الثاني والجائزة الفضية على المستوى اإلقليمي للعام ٢٠١٧/٢٠١6 عن فئة »الجوائز 
اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط«، حيث استطاع البيرق الوصول إلى قائمة المكرمين في »جوائز كيو إس ووارتون للتمّيز في التعليم العالي ٢٠١٧/٢٠١6«، إحدى أكبر الجوائز العالمية المعنية بأساليب التعليم 

العالي المبتكرة، كما حاز على الجائزة البرونزية لعام ٢٠١٨.
    

يمثل الجدول التالي ملخص ألهم األرقام والحقائق للبرنامج للعام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:
١9 مدرسة ثانوية شاركت في مسار “أنا أكتشف علوم المواد” 	 

للمرحلة الثانوية في الدورة الثالثة عشر.

9 مدارس ابتدائية شاركت في مسار “أنا أكتشف علوم المواد” 	 
للمرحلة االبتدائية في الدورة الرابعة.

١٠ مدارس إعدادية شاركت في مسار “أنا أكتشف علوم المواد” 	 
للمرحلة اإلعدادية في الدورة الثالثة.

3 مدارس ابتدائية شاركت في مسار “حل المشاكل” للمرحلة 	 
االبتدائية.

٨ مدارس ثانوية شاركت في مسار “أنا باحث” في الدورة الرابعة عشر. 	 

عدد المدارس 
المشاركة 

9٢٢
عدد 

الطالب 
المشاركين

-  “ أنا باحث” للمرحلة الثانوية

-  “أنا أكتشف علوم المواد” للمرحلة الثانوية

-  “أنا أكتشف علوم المواد” للمرحلة االبتدائية

-  “أنا أكتشف علوم المواد” للمرحلة اإلعدادية

-  “حل المشاكل” للمرحلة االبتدائية

الدورات التي تم 
تقديمها 

١33 ورشة في مسار »أنا أكتشف علوم المواد« للمرحلة الثانوية، 	 
الدورة الثالثة عشر.

5٤ ورشة في مسار« أنا أكتشف علوم المواد« للمرحلة االبتدائية، 	 
الدورة الرابعة.

6٠ ورشة في مسار »أنا أكتشف علوم المواد« للمرحلة اإلعدادية، 	 
الدورة الثالثة.

5٧ ورشة عمل في مسار »أنا باحث« للمرحلة الثانوية، الدورة الرابعة 	 
عشر.

9 ورش في مسار »حل المشاكل« للمرحلة الدراسية االبتدائية، 	 
وتتضمن هذه الورش:

· ورش علمية.	
· ورش أخرى عن إجراءات األمن والسالمة في المعامل، 	

مهارات التفكير النقدي، الفن في العلوم، الملصق 
العلمي، مهارات العرض وورش عمل التصوير.

عدد ورش العمل 
المقدمة في كل 

دورة

· شل قطر )راعي فضي(	

· اليونسكو – مكتب الدوحة )شريك(	

· اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم )شريك(	

رعاة وشركاء 
البرنامج
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 )LIEP( الحياة هندسة

أسهمت هذه المبادرة التابعة لكلية الهندسة في دمج الطلبة القطريين بمجاالت علمية وهندسية من 
خالل مناهج عملية تفاعلية لتبسيط النظريات العلمية وشرح التطبيقات الهندسية. وخالل البرنامج، يتم 

اإلشراف على طلبة الثانوية العامة المشاركين من مختلف المدارس المستقلة لتصنيع سيارات سباق 
وذلك خالل سلسلة من ورش العمل يقدمها باحثون وأعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة. ثم يتم 

تنظيم سباق نهائي في جامعة قطر حيث تتنافس الفرق المشاركة وتتباهى بسرعة سياراتهم وأدائها. 

مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر

يعتبر مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر حلقة الوصل بين جامعة قطر والمجتمع من خالل توفير 
برامج تدريبية عامة ومتخصصة لتلبية االحتياجات التدريبية للمجتمع، باإلضافة إلى البرامج التحضيرية 
المتحانات الشهادات المهنية والدولية وامتحانات قبول الجامعات إلتاحة الفرصة ألكبر عدد من أفراد 

المجتمع لالستفادة من الخبرات والتجارب والموارد المتاحة في الجامعة.  

اإلنجازات خالل العام األكاديمي ٢٠١٧ – ٢٠١٨:
•  مشاركة أكثر من ٢,٤٠٠ متدرب في ١66 دورة.

•  توقيع ١٢ اتفاقية تفاهم محلية وعالمية مع مزودي تدريب خارجيين.
•  توفير ١9 برامج تدريب مهني معتمدة دولًيا.

•  تقديم 5,٠٠٠ ساعة تدريب.
•  قدم أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر 6٠٪ من إجمالي الدورات.

•  التعاون مع ١5 مؤسسة لتقديم دورات تدريبية.
•  النجاح في تقديم 39 برنامج جديد للعمالء القدامى والجدد.

•  بلغت نسبة الرضا عن الدورات التدريبية 9٢٪ وفق استمارة تقييم الدورات التدريبية.
•  قام أكثر من ١,١٠٠ مشارك بالتسجيل والدفع اإللكتروني.

١66 البرامج والدورات التدريبية
٢,٤١3 المشاركون
% 47 نسبة القطريين
% 53 نسبة غير القطريين 

1,15١ المشاركون الذين قاموا بالتسجيل اإللكتروني 
١٧١ المحاضرون
5,٠٠٠ عدد ساعات التدريب

١9 الشهادات المهنية

36 البرامج العامة
59 البرامج التدريبية الخاصة
9 برامج الشراكة
١٠ لغات التدريب

الدورات التدريبية:

عدد المشاركينعدد الدورات التدريبية 
١9281برامج الشهادات المعتمدة

599٢3البرامج التدريبية الخاصة
36376البرامج التدريبية العامة

32٤3٢برامج اللغات 
٢٠٤٠١البرامج التحضيرية لالختبارات

166٢,٤١3اإلجمالي 
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)CPD-HP( برنامج التطوير المهني المستمر لممارسي الرعاية الصحية

 يقدم البرنامج أنشطة تطوير مهني لممارسي الرعاية الصحية في قطر. وخالل العام األكاديمي 
٢٠١٧ – ٢٠١٨، نظم البرنامج ١6 فعالية حضرها ما بين ٢٠ إلى ١٧3 فرد وذلك على النحو التالي:

 
عدد الحضور عنوان الورشة التدريبية

20 تقديم مبكر لطالب الطب في مؤسسات للرعاية الصحية األولية في قطر.

92 هندسة األنسجة وتقنيات الخاليا الجذعية.
55 المؤتمر الدولي الرابع حول مسببات األمراض في تعامل اإلنسان مع الحيوان 

)ICOPHAI(: التغيرات البيئية وأثرها على الصحة العالمية.
118 الثقافة والسلوك كمعوقات لعالج األمراض والوقاية منها.
118  التطعيم في طب األطفال: المستجدات والجدليات.

38 تحليل بيانات تسلسل الجيل التالي. 
100 فعالية التكلفة لتقنيات الرعاية الصحية. 

98 تصميم وتحليل النمذجة متعددة المستويات. 
173 BRC ورشة عمل الختبار الحساسية والمضادة للميكروبات من قبل 

109  المؤتمر العلمي لكلية الصيدلة في جامعة قطر “قطاع الدواء في قطر: يداً بيد 
لمواجهة الحصار”.

٨6  التعامل مع الطلبة ذوي الصعوبات

44 فيتامين د واألمراض المزمنة - ما هي األدلة  والوقت المخصص للمكمالت؟
88 ترجمة التعليم المهني البيني الى العمل المشترك: منهج تطبيقي 
67 ترجمة التعليم المهني البيني الى العمل المشترك: منهج تطبيقي – مكرر 

لمؤسسات الرعاية األولية 
115 تداعيات األمينات الغذائية على الصحة العامة 
21 الوقاية من السمنة عند األطفال: السلوكيات ونمط الحياة

المركز الوطني للتطوير التربوي:

يعتبر المركز إحدى مبادرات كلية التربية لتوسيع خدمات التطوير المهني المقدمة للمعلمين في قطر. 
وخالل العام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨ شارك المركز في تقديم برنامج للمدارس عبر أربع ركائز مختلفة هي: 
برنامج الدعم المستند إلى المدرسة، وبرنامج التمكين للمدارس، وبرامج الشراكة مع المدارس، والبرامج 

التدريبية الممتدة.

1-برنامج الدعم المستند إلى المدرسة:
تم إطالق البرنامج لتقديم دعم مهني متخصص لمدارس حكومية مختارة، إذ يهدف البرنامج بشكل 

رئيسي إلى تحسين مستوى تعلم الطلبة وتحصيلهم من خالل األنشطة والممارسات التعليمية ذات 
الجودة العالية المستندة إلى البحوث التربوية. وقد تم إطالق البرنامج بالتعاون مع ست مدارس والتي 

زادت إلى عشرين مدرسة بعد ذلك. وخالل فترة تنفيذ البرنامج، طبقت ١6 مدرسة معايير ومتطلبات 
البرنامج بنجاح.

2-برنامج التمكين للمدارس:
تم تصميم البرنامج لتقديم خدمات تربوية ألعداد مختارة من المدارس، حيث تشمل الخدمات تقديم 

خبرات على مستوى عال، وتوفير الدعم والمصادر واألنشطة التعليمية المدرسية والمتخصصة 
للمبادرات والمشاريع المستجدة. وهناك مشروعان رئيسيان يتم تطبيقهما في الوقت الحالي ضمن 

إطار البرنامج وهما:

•  برنامج تجسير الفجوة -من المدرسة الثانوية إلى التعليم العالي:
يركز البرنامج على المهارات األساسية التي يحتاجها الطالب للنجاح في مستوى التعليم الجامعي 

والتي من المحتمل أال يكون قد حصل عليها خالل التعليم الثانوي، وذلك من خالل مراقبة بعضا من 
فئات الطلبة من الصف العاشر وحتى السنة األولى بالجامعة لدراسة تطوير برنامج تدخل يهدف إلى 

تجسير الفجوة بين التعليم الثانوي والجامعي.

•  تعزيز دافعية الطلبة للتعلم في المدارس المستقلة:
يستهدف البرنامج أربع مدارس مستقلة بالدولة: مدرستان في المرحلة اإلعدادية، باإلضافة إلى مدرستين 

ثانويتين، مدرسة للبنين وأخرى للبنات في كل مرحلة.

3-برامج الشراكة:

بلغ عدد برامج الشراكة للمركز ستة حتى اآلن وهي كاآلتي:

QUEMTA أكاديمية جامعة قطر وإكسون موبيل  •
تستهدف هذه المبادرة االرتقاء بقدرات معلمي المدراس الحكومية في تعليم مواد الرياضيات والعلوم 

وفق منظومة البرامج العلمية وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )STEM(. في عام 
٢٠١٧، شارك في األكاديمية 6٠ مدرسا ومدرسة من المرحلة اإلعدادية ينتمون ألربعين مدرسة )من مدرسي 

الصف السابع إلى التاسع(. 
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:STEM أكاديمية علماء المستقبل   •
تهدف أكاديمية علماء المستقبل إلى دمج طلبة المدارس في أنشطة تكاملية لتخصصات العلوم 

والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا لتوجيه اهتماماتهم وتفكيرهم مستقباًل نحو المهن التي تتعلق 
بهذه التخصصات، حيث عقدت األكاديمية هذا العام الدراسي في الفترة ١٧-٢١ يناير ٢٠١٧  ورشة تدريبة 

بمشاركة )١٢( اثنتي عشرة مدرسة، وذلك ضمن برنامج تعليمي الستكشاف وتنفيذ العديد من التجارب 
واألنشطة المعملية بإشراف أخصائي التنمية المهنية لمادتي العلوم والرياضيات بالمركز الوطني 

للتطوير التربوي.

•   مشروع iEARN بالتعاون مع روتا 
يهدف هذا المشروع إلى نشر ثقافة التعلم القائم على التفاعل من خالل المشاريع التعليمية 

المشتركة بين الطلبة في المدارس المتعاونة مع المركز الوطني للتطوير التربوي، وأقرانهم في 
المدارس من مختلف أنحاء العالم مستخدمين في ذلك تقنية اإلنترنت. وسجل في هذا العام )٢٠١٧-

٢٠١٨( ارتفاع عدد المشاركين إلى 6٢٠ طالبا وطالبة من ١3 مدرسة )مدارس قطرية ودولية(، حيث أشرف 
على تنفيذ هذه المشاريع ١٠٧ معلما ليتوج هذا العمل بعرض 65 مشروعا في فعالية اليوم المفتوح 

التي عقدت هذا العام في )٢٤ أبريل ٢٠١٨(.

•   مشروع تحليل الدرس بدعم من شركة قابكو:
 IMPULS-QU يعتبر المشروع الدولي لمعلمي الرياضيات المحترفين في استخدام طريقة تحليل الدرس

بالتعاون ما بين جامعة قطر وجامعة جاكوجي )طوكيو( وشركة ماروبيني مشروعًا مبتكراً يهدف إلى 
تطبيق نموذج منظم للتنمية المهنية المستمرة للمعلمين في مدارس دولة قطر. والغاية النهائية من 

هذا المشروع هو زيادة عدد الطلبة في دولة قطر الذين لديهم الدافعية لتطوير مهارات التفكير العليا 
في مادة الرياضيات في المرحلة الثانوية إلى جانب تطوير مهارات التفكير المنطقي وحل المشكالت. 

•   مشروع اقرأ من أجل قطر:
يستهدف مشروع اقرأ من أجل قطر دعم الطلبة الذين يعانون من مشكالت في مهارات القراءة في 

مادة اللغة العربية. واستند المشروع في مراحل تصميمه إلى العديد من المراجع التربوية، ومعايير 
اللغة العربية للصفوف األربعة األولى في دولة قطر. خالل العام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨ طبق البرنامج 

في ٨ مدارس واستقطب البرنامج التدريبي 3٢٠ معلمة حتى اآلن ويستفيد منه 3٠٠ طالب وطالبة. 

•  مشروع البحث واالستكشاف:
يُعد مشروع البحث واالستكشاف مشروعًا رائداً في مجال ربط العلوم والرياضيات في دولة قطر، اذ 
يهدف المشروع إلى تطوير مهارات االستقصاء لدى المعلمين في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية 

في مدارس دولة قطر وإكسابهم الخبرات العملية المتعلقة بتلك المهارات، وذلك في إطار الشراكة 
بين المركز الوطني للتطوير التربوي -جامعة قطر وكاًل من جامعة وايكاتو بنيوزيلندا وجامعة اكستر 

ببريطانيا وجامعة تسمانيا بأستراليا. ينفذ المشروع خالل العام األكاديمي الحالي في ٨ مدارس اعدادية 
و ابتدائية ويستفيد منه ٢٤3 طالب وطالبة.

4-البرامج التدريبية الممتدة:
تم تصميم هذا البرنامج لتزويد المعلمين ومدراء المدارس بتصور مفاهيمي أكثر عمقًا لموضوعات 

مهمة مختارة وذلك من خالل ورش عمل عرضت على مدى عدة أسابيع وانتهت بعد ذلك بجلسات 
متابعة.

ورش العمل خالل العام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨: 

العدد
450ورش عمل 

١,٠٠٠المشاركون

49المدربون 

1٧5المدارس المشاركة 
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مركز الطفولة المبكرة

في عام ١9٨١ تم تأسيس روضة جامعة قطر بكلية التربية. وفي عام ٢٠٠٧ اعتمدت الكلية المسمى 
الجديد »مركز الطفولة المبكرة« تحقيقًا لرؤية المركز الجديدة ورسالته في أن يكون مرجعًا لألطفال 

واألسر والمجتمع.  ويقدم المركز منهاجًا متكاماًل ومالئمًا نمائيًا لمرحلة الطفولة المبكرة باللغتين 
العربية واإلنجليزية. حيث يتبنى المركز المنهج اإلبداعي الذي يتماشى مع معايير المناهج الوطنية 

.)NAEYC( لدولة قطر، ومعايير الجمعية الوطنية لتعليم األطفال الصغار

خالل العام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨ احتفل مركز الطفولة المبكرة بافتتاح المبنى الجديد بتاريخ ١٧ أبريل 
٢٠١٨ بتصميم عصري مبتكر تحت رعاية شركة قطر غاز وشركة الغاز الطبيعي اليابانية في قطر بالتعاون 

مع السفارة اليابانية في قطر. وهو مركز متكامل وفق أفضل المقاييس العالمية ليوفر العديد من 
الخدمات واإلمكانات، في مجال التعليم والتدريب واألبحاث.

وحدة التقييم والقياس التربوي

تم إطالق الوحدة عام ٢٠١3 تحت مظلة كلية التربية، حيث تقوم الوحدة بتوفير الخبرات في مجالي 
التعليم وعلم النفس، باإلضافة إلى بناء اختبارات نفسية وتربوية ألغراض التقييم.

األنشطة التي تم تنفيذها خالل العام األكاديمي 2018-2017:
•   مسح أوراق إجابة االختبار النهائي وتحليل خصائص بنود االختبار السيكومترية.

•   أسس وتطبيقات نموذج راش.

*كما تم رصده في نظام رصد األنشطة ألعضاء هيئة التدريس

برنامج المتطلبات العامة

البرنامج التأسيسي

الشريعة والدراسات االسالمية

الصيدلة

الطب

القانون

العلوم الصحية

الهندسة

التربية

اإلدارة واالقتصاد

اآلداب والعلوم

17%

22%

48%

62%

28%

63%

46%

43%

50%

43%

68%

0% 20% 40% 60% 80%

مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة مجتمعية

ضمن أنشطة مجتمعية أخرى، يُقدم أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر خدماتهم كخبراء 
واستشاريين لخدمة القطاعين العام والخاص وذلك من خالل العمل كمشرفين وموجهين ألبحاث 

الطلبة ومشاريعهم. كما يعمل أعضاء هيئة التدريس في لجان أكاديمية ومجتمعية لنقل معارفهم 
وخبراتهم ذات الصلة بأفكارهم واهتماماتهم وخططهم وفعالياتهم.  

نسبة أعضاء هيئة التدريس العاملين بدوام كامل والمشاركين في أنشطة خدمات اجتماعية
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التطوع 

يولي أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج التأسيسي أهمية كبيرة للعمل التطوعي من أجل تطوير مجتمع 
تعليم اللغة اإلنجليزية لتحسين الخبرات التعليمية، واإلسهام في التأثير اإليجابي على المجتمع خارج 

جامعة قطر.

وخالل العام األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨، ساهم أعضاء الهيئة التدريسية بالبرنامج التأسيسي في العديد من 
األعمال التطوعية منها:

•   التطوع لتطوير اكتساب اللغة اإلنجليزية واللغة العربية.
•   التحكيم في منافسات دولية.

•   التطوير المهني لمعلمي اللغة اإلنجليزية في المدارس الحكومية.
•   تقديم خدمات لمنظمات اجتماعية تعنى بتطوير الطلبة.

ويمثل الجدول التالي عدد أعضاء الهيئة التدريسية المساهمين في أنشطة تطوعية خالل العام 
األكاديمي ٢٠١٧-٢٠١٨:

العدد نوع الفعالية

17أنشطة داخل جامعة قطر

7أنشطة خارج جامعة قطر

24اإلجمالي



أرقام وحقائق جامعة قطر ٢٠١7 - ٢٠١8
80



أرقام وحقائق جامعة قطر ٢٠١7 - ٢٠١8
81

المرافق 
والمباني 

والمنشآت
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والمنشآت  الرئيسية  والمباني  المرافق 

بنين  - الجامعي  الحرم  مباني 

A01 مبنى ملعب جامعة قطر 
)مرفق رياضي للرجال(

يحتوى المبنى على مكاتب إدارية، وملعب كرة 
القدم، ومسارات لسباقات ألعاب القوى، ويتسع 

لخمسة آالف شخص.

A02 مبنى المالعب الرئيسية
يحتوي المبنى على عدة مالعب ومرافق رياضية 

)مالعب كرة السلة وكرة اليد(، ويتسع لتسعمائة 
شخص.

A03 ملعب التنس األرضي 
يحتوي على مكاتب إدارية، ومالعب تنس وغرف 

أمن، ويتسع لتسعمائة شخص.

 A04مبنى مجمع الرياضات المائية  
يحتوى على مكاتب إدارية، وثالث برك سباحة، 

وصالة رياضية، باإلضافة إلى غرف األمن، ويتسع 
أللف وخمسمائة شخص.

A05 مبنى الشؤون اإلدارية
الموارد البشرية، إدارة المشتريات.

A06 مبنى التأسيسي
يتكون من قاعات المحاضرات، معامل الحاسب 

اآللي، مكاتب الموظفين وأعضاء هيئة التدريس 
باإلضافة إلى قاعة اجتماعات ومطعم.

B01 مبنى اإلدارة العليا
يحتوي على مكتب رئيس الجامعة، ومكاتب نواب 

الرئيس، إدارة االتصال والعالقات العامة، قاعة 
المؤتمرات، قاعة االستقبال، باإلضافة إلى قاعات 

لالجتماعات.

B02 مبنى النشاط الطالبي - بنين
يحتوي على مرافق للترفيه، وغرفة التمريض، 

ومكتب البريد، غرف لذوي االحتياجات الخاصة، 
باإلضافة إلى مكاتب إدارية ومطاعم.

B03 مبنى إدارة خدمات تقنية المعلومات
يتكون من مكاتب خدمات دعم تقنية 

المعلومات، ومكاتب إدارية، وغرف االجتماعات.

 B04 مبنى كلية التربية
يحتوي على قاعات المحاضرات والمعامل، 

ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، وغرف االجتماعات 
ومطعم.

B05 مبنى البنين الرئيسي
يتكون من قاعات دراسية ومعامل، باإلضافة إلى 

مكاتب أعضاء هيئة التدريس، وقاعات االجتماعات، 
ومطعم.

B06 ملحق مبنى كلية الهندسة
يحتوي على مختبرات الحاسب اآللي، ومكاتب 

إدارية.

B07 ورشة كلية الهندسة  
يحتوي على عدة مكاتب إدارية، وورشة بقسم 

الهندسة الميكانيكية.

B08 المباني الخضراء 
يحتوي على معمل للزراعة تابع لكلية اآلداب 

والعلوم.

B09 مركز األبحاث - كلية الهندسة 
يحتوي على معامل، ومكاتب إدارية.

B10 بنك قطر الوطني
يقدم االحتياجات الضرورية للمجتمع الجامعي.

B11 قاعة ابن خلدون
قاعة الستضافة المناسبات واألحداث الجامعية، 

يتألف من دورين.

B12 المسجد
يحتوي على المصلى، وغرف خدمات.

 B13 مبنى المكتبة
يحتوي على صاالت القراءة، وغرف الدراسة، وقاعات 
اجتماعات، المدرج، المسرح، مخزن، ساحات العرض، 

مقاهي، وغرف أمن.

BCR ممر 1- 10 كلية اآلداب والعلوم - بنين
كلية اآلداب والعلوم الممرات من ١-5

كلية الهندسة الممرات من 6- ١٠
 يحتوي على قاعات دراسية، معامل ومختبرات، 

مكاتب ألعضاء هيئة التدريس، وقاعات 
اجتماعات. 

بنات  - الجامعي  الحرم  مباني 

C01 مبنى كلية اآلداب والعلوم - بنات
يحتوي على مختلف األقسام التابعة لكلية اآلداب 
والعلوم، ويتكون من قاعات محاضرات، معامل، 
مكاتب أعضاء هيئة التدريس، قاعات اجتماعات، 

ومطاعم.

C02 مبنى مكاتب أعضاء هيئة التدريس - 01
يحتوي على مكاتب أعضاء هيئة التدريس من 
كلية التربية، وموظفي قطاع شؤون الطالب.

C03 مبنى مكاتب أعضاء هيئة التدريس
مجموعة ١- ٤ لكلية اإلدارة واالقتصاد: مجموعة 

٧- ٨ للبرنامج التأسيسي.   

C04 مبنى البنات الرئيسي
يحتوي على غرف دراسية، وقاعات لمحاضرات، 

ومعامل، باإلضافة إلى مكاتب أعضاء هيئة 
التدريس، وقاعات اجتماعات.

C05 مبنى النشاط الطالبي - بنات
يحتوي على مكاتب إدارية، وقاعات دراسية، 

ومرافق ترفيهية، ومكتب البريد، باإلضافة إلى 
المكاتب الخاصة لتقديم الخدمات لذوي 

االحتياجات الخاصة.

C06 مبنى العيادة الطبية 
يحتوي على غرف األطباء والتشخيص، وصيدلية.

C07 كلية الهندسة - بنات
يحتوي على غرف دراسية، وقاعات محاضرات، 

ومعامل، باإلضافة إلى مكاتب أعضاء هيئة 
التدريس، وقاعات اجتماعات، وغرف أمن.

C08 مبنى إدارة المرافق والخدمات العامة
يحتوي المبنى على المكاتب الرئيسية إلدارة 

المرافق، ومكاتب خدمات األعمال المركزية، 
باإلضافة إلى مختبرات كلية الهندسة.

C11 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
يحتوي على غرف دراسية وقاعات محاضرات 
ومعامل، باإلضافة إلى مكاتب أعضاء هيئة 

التدريس، ومطاعم.
  

C12 مبنى القبول والتسجيل
يحتوي على المكاتب اإلدارية لتسجيل المقررات، 

والسجالت، وبعض الخدمات الطالبية.

D01 مبنى البدع ومركز الطفولة المبكرة.
يحتوي على غرف دراسية وقاعات محاضرات 

ومعامل، ويتم استعمال جزء من المبنى لمركز 
الطفولة المبكرة التابع لكلية التربية 

 ولتدريب معلمي المركز.

D03 مبنى المرافق الرياضية - بنات
يتكون من مرافق وقاعات رياضية، باإلضافة إلى 

قاعات محاضرات، ومعامل.

D04 مبنى مجمع المطاعم - بنات
يحتوي على مطاعم، ومصرف الريان - فرع جامعة 

قطر، ومقهى إنترنت، ومخزن للكتب، ومكاتب 
إدارية.

D05 المبنى التأسيسي - بنات
يحتوي على قاعات محاضرات ومعامل، ومكاتب 
الموظفين وأعضاء هيئة التدريس، باإلضافة إلى 

قاعة اجتماعات ومطعم.

D06 مبنى القاعات الدراسية - بنات
يحتوي على فصول دراسية، ومعامل الحاسب 

اآللي.

 مركز الطفولة المبكرة
يستخدم كروضة لألطفال مع منطقة للعب. 

كما يضم قاعات دراسية لألطفال، ومكاتب 
للموظفين
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الجامعي الحرم  في  العامة  المباني 

H08 مبنى كلية اإلدارة واالقتصاد وكلية 
القانون

يجمع بين كلية اإلدارة واالقتصاد وكلية 
القانون، ويحتوي على قاعات محاضرات 

ومعامل، مكاتب الموظفين وأعضاء هيئة 
التدريس، باإلضافة إلى قاعة اجتماعات 

ومطاعم ومخزن وغرف األمن.

 H10 مبنى مجمع األبحاث
يستعمل المبنى للتدريس وإجراء األبحاث 

العلمية، كما يحتوي على مكاتب للوظائف 
اإلدارية، ويتكون من عدة أجنحة مقسمة 

لتحتوي على سبع وحدات البحوث باإلضافة 
إلى وحدة إدارية رئيسية. ويتكون المبنى 

من قاعات المحاضرات والمعامل، ومكاتب 
الموظفين باإلضافة إلى قاعة اجتماع، وقاعة 

مدرج، ومخزن، ومكتب األمن.

H12 مبنى كلية الطب
يحتوي على قاعات محاضرات ومعامل، 

ومكاتب موظفين، وأعضاء هيئة التدريس، 
باإلضافة إلى قاعة اجتماع ومطعم.

I01 قسم الخدمات العامة 
يتكون من مكاتب إدارية. 

I03 مبنى المكاتب اإلدارية 
يحتوي على مكاتب إدارية.

الطالبي السكن  مباني 

تم افتتاح مباني السكن الطالبي الجديد في 
صيف ٢٠١٧. حيث يتواجد السكن داخل حرم 
الجامعة ويتكون من مبنيين، مبنى للبنين 

ومبنى للبنات، تمثل القدرة االستيعابية 
للسكن الطالبي ٨96 طالب وطالبة )٤٤٨ 

طالب لكل مبنى(

الجامعية المواقف 

نجحت إدارة المرافق الجامعية في جامعة قطر في زيادة 
المواقف الجامعية في مواقع مختلفة داخل الحرم 

الجامعي ليصل عددها اإلجمالي إلى 5,٤٠5 موقف، 
كما ازداد عدد المواقف المظللة بنسبة 9٢٪ من إجمالي 

القدرة االستيعابية للمواقف، ويجري العمل حالًيا على 
تظليل المواقف األخرى. 

عالوة على ذلك، تعمل إدارة المرافق الجامعية في 
الوقت الحالي على إنشاء مواقف جديدة لتلبية 

االحتياجات الحالية والمستقبلية، والتي سيبلغ عددها 
5,٨6١ موقف.  

 
الدراسية الفصول 

الفصول الدراسية موزعة في مباني الجامعة وفق 
الجدول التالي: 

العددنوع الفصل الدراسي
7المدرجات

13مختبر العلوم البيئية والبيولوجية
15مختبرات الكيمياء وعلوم األرض

57معامل الحاسب اآللي
31معامل الهندسة

2معامل بحث عامة
11معامل العلوم الصحية 

237قاعات المحاضرات
11معمل بحث لكلية الطب

3معامل الصيدلة
10معامل الفيزياء

397اإلجمالي



أرقام وحقائق جامعة قطر ٢٠١7 - ٢٠١8
84



أرقام وحقائق جامعة قطر ٢٠١7 - ٢٠١8
85


