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كلمة العدد
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..
ي�رشفني �أن �أقدم كلمة االفتتاحية للعدد الرابع ع�رش من ن�رشة �شئون الطالب ،والتي �أ�صبحنا ننتظرها ب�شغف كونها �أ�ضحت م�صدراً هام ًا من م�صادر املعلومات
بالن�سبة للمجتمع اجلامعي.
لقد ا�ستقبلت اجلامعة يف ف�صل خريف � ٢٠١٢أكرب دفعة يف تاريخها  ،حيث جتاوز عدد الطلبة اجلدد املقبولني يف ذلك الف�صل �أربعة �آالف طالب ًا وطالبة،
وفاء منها بالتزاماتها جتاه املجتمع يف توفري حق التعليم والذي كفله
و�سعت اجلامعة �إىل احتواء هذا العدد ال�ضخم وذلك باال�ستفادة من كل املوارد املتاحةً ،
الد�ستور ،وحتقيق ًا لر�ؤية قطر  ٢٠٣٠والتي ت�سعى �إيل ايجاد جيل متعلم قادر على املناف�سة يف ظل املتغريات العاملية املت�سارعة.
حلظات تاريخية ال تن�سى ،حيث ت�رشفت دفعة  ٢٠١٢من خريجات
كما احتفلنا جميع ًا يف الأ�سابيع املا�ضية بتخريج دفعةٍ جديدةٍ من طلبة اجلامعة يف
ٍ
اجلامعة بح�ضور ح�رضة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى وتكرميه للطالبات املتفوقات يف لفتةٍ كرميةٍ من �سموه تعك�س اهتمام القيادة بالتعليم وبجيل
ال�شباب ،وننتهز هذه الفر�صة لنبارك خلريجي وخريجات اجلامعة ونتمنى لهم مزيداً من التقدم والنجاح للم�شاركة يف النهو�ض بهذا البلد ورفع رايته خفاقة
يف كل املجاالت .ومن اجلدير بالذكر �أنه مت االحتفال لأول مره يف قاعة مركز امل�ؤمترات والتي تعد �أكرب و�أف�ضل قاعة من حيث التنظيم والتقنيات على م�ستوى
الدولة وهذا �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على اهتمام اجلامعة باالحتفاء بطلبتها اخلريجني يف �أف�ضل �صورة و�أبهى حلة.
لقد �سعينا يف قطاع �شئون الطالب ومن منطلق احل�س بامل�س�ؤولية �إىل تطوير اخلدمات املقدمة للطلبة والتي ت�أتي �ضمن �أولوياتنا ،حيث من املتوقع �أن ي�شهد
نظام
الف�صل القادم تد�شني عددٍ من اخلدمات الإلكرتونية يف �إدارة الت�سجيل كاملقررات البديلة وطلبات االن�سحاب الف�صلي
ٍ
وخدمات �أخرى .كما قمنا بجلب ٍ
جدي ٍد للجداول الدرا�سية بهدف ت�سهيل و�ضع اجلداول بامل�شاركة مع كليات اجلامعة مما يخت�رص الوقت واجلهد املبذول يف �إعداد اجلداول الدرا�سية.
كذلك نتوقع خالل العام الأكادميي القادم وبعد االنتهاء من ترقية نظام بانر احلايل �إىل الن�سخة التالية منه �أن يتم ت�شغيل خدمة ت�سجيل املقررات واالطالع
على ال�سجل الأكادميي وت�صفح اجلداول الدرا�سية واالنتفاع بالعديد من اخلدمات املقدمة عن طريق نظام بانر من خالل الهاتف اجلوال ،وذلك �ضمن �إجراءات
تطوير خدمات الت�سجيل وت�سهيل الو�صول �إليها.
ويف هذا النطاق �سوف ي�شهد كاونرت اخلدمات يف مبنى القبول والت�سجيل بع�ض التغيريات والتي تتنا�سب مع الزيادة يف �أعداد الطلبة ،حيث تهدف هذه
التغيريات �إىل تقلي�ص الوقت امل�ستغرق لكل خدمة وت�سهيل �إجراءات املعامالت بالإ�ضافة �إىل تن�سيق املكان وتنظيمه.
وال يفوتني �أن �أتوجه بالدعوة لطلبة اجلامعة للقراءة يف لوائح و�أنظمة اجلامعة املوجودة يف دليل الطالب وعلى موقع اجلامعة واال�ستفادة كذلك من اخلدمات
املقدمة عرب البوابة الإلكرتونية.
ب�ستان زهرة.
والآن �أدعوكم لق�ضاء وقت ممتع يف ت�صفح عدد جديد يحوي كل مفيد ويجمع لكم من كل
ٍ
واهلل من وراء الق�صد.

ناصر املري

مدير إدارة التسجيل
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سمو األمير المفدى يشرّف حفل تخريج الطالبات
تف�ضل ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري البالد املفدى ف�شمل برعايته الكرمية حفل تخريج الدفعة اخلام�سة
والثالثني لطالبات جامعة قطر دفعة  2012وذلك مبركز قطر الوطني للم�ؤمترات �أواخر دي�سمرب املا�ضي.
ومثل ح�ضور �سمو االمري لفتة كرمية �أ�ضفت
على احلفل جوا من الفرح والفخر بني �صفوف
اخلريجات ،كما ر�سمت �صورة نا�صعة وجميلة
مل�ستقبل دولة قطر وهي ت�سعى بخطى ثابتة
لتحقيق ر�ؤية قطر الوطنية .2030
وخالل احلفل تف�ضل �سمو الأمري بتكرمي
ني ال�شكر والثناء من
الطالبات املتفوقات وتل ّق َ
ح�رضته ،الأمر الذي �أ�شعرهن بال�سعادة والفخر،
وبامل�س�ؤولية الكبرية التي تقع على عاتقهن يف
امل�شاركة البناءة يف نه�ضة الوطن ومنوه.
وعر�ض خالل احلفل �رشيط مت �إعداده من قبل طلبة
جامعة قطر بهذه املنا�سبة حتت �شعار «جامعة
التميز» ،كما حظيت اخلريجات املتفوقات
بالتقاط �صور جماعية مع ح�رضة �صاحب ال�سمو
املفدى حفظه اهلل ورعاه.
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وا�ستهل احلفل بتالوة عطرة لآيات من الذكر
احلكيم ،ومن ثم القت �سعادة الدكتورة �شيخة
امل�سند رئي�س جامعة قطر كلمة باملنا�سبة �أ�شادت
من خاللها بالدور البارز وامللهم الذي يقوم به
�سمو الأمري املفدى يف �سبيل دعم مطالب ال�شعوب
العادلة ،و�أ�ضافت موجهة القول �إىل ح�رضة
�صاحب ال�سمو �« :ألهمتم �شباب قطر لأن يكونوا
م�ؤثرين يف حميطهم وفاعلني يف جمابهة حتديات
ع�رصهم و�رضبتم مث ًال يف قدرة الإن�سان على �أن
يكون قوة �إيجابية يف حياة �أخيه الإن�سان».
وبينت رئي�س اجلامعة �أن اهتمام �صاحب ال�سمو
بالتعليم والبحث العلمي فتح بابا من الفر�ص
قل نظريه يف حميطنا وعاملنا ،وذلك نابع من
فهم ح�رضته لأهمية التعليم كونه �سالحا فعاال
يت�سلح به ال�شاب �ضد م�شاكل وحتديات الع�صور

املختلفة.
ومت ّنت د .امل�سند �أن ُي�ساهم خريجو دفعة 2012
يف خدمة �أنف�سهم وجمتمعهم  ..م�شرية �إىل �أن
اجلامعة قامت بتزويدهم باملهارات والقيم
والعلم الذي ينفعهم يف حياتهم امل�ستقبلية.
كما ح ّثت جميع اخلريجني على متابعة م�سرية
حت�صيلهم العلمي بالدرا�سات العليا يف الربامج
املختلفة للم�ساهمة يف النه�ضة التنموية التي
ت�شهدها البالد كل من موقعه.
من جانبها �ألقت اخلريجة مي فطي�س كلمة نيابة
عن اخلريجات �أبدت عربها فرحة كل �أ�رسة مبا
حققته بناتها على مدار �سنوات عدة من العمل
اجلاد الذي كلل بالنجاح .و�أكدت �أنها حظيت
باهتمام كبري منذ دخولها اجلامعة وحتى
جلو�سها على مقاعد التخرج  ،حيث عا�شت الكثري

من التطورات يف اجلامعة وت�رشفت بامل�ساهمة

بغريب فلقد تقلدت اال�سم ابتداء� ،إنها جامعة

فيها ،مو�ضحة �أن ت�رشيف �صاحب ال�سمو

قطر وكل له من ا�سمه ن�صيب ،ن�رشت العلوم

بح�ضور تخريج هذه الدفعة و�سام �رشف تعتز

من �سبع كليات فا�ستغلت الطاقات و�أوجدت

به جميع اخلريجات.

القيادات».

و�أو�ضحت مي فطي�س �أن جامعة قطر متيزت عن
غريها ب�أنها اجلامعة الوطنية التي د�أبت خالل
عقود من الزمن على تخريج كوادر �أكفاء خدموا
الوطن على �أكرث من �صعيد ،وت�ألقت يف العطاء
والتحديث امل�ستمر ،م�ضيفة « �أن هذا االمر لي�س

سعادة السيدعبداهلل بن حمد العطية يش ّرف حفل تخريج الطالب
ومن جهة �أخرى �رشف �سعادة ال�سيد عبداهلل
بن حمد العطية رئي�س هيئة الرقابة الإدارية
وال�شفافية حفل تخريج طالب جامعة قطر الدفعة
اخلام�سة والثالثني لعام  ، 2012وكرم الطالب
املتفوقني وذلك بح�ضور �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعة �إ�ضافة اىل �أولياء �أمور الطالب.
ويف ت�رصيحات ل�سعادته �أ�شاد �سعادة ال�سيد
العطية بالتطور الذي ح�صل يف جمال التعليم
حتت الرعاية الكرمية حل�رضة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد املفدى وويل العهد الأمني و�صاحبة ال�سمو

ال�شيخة موزا بنت نا�رص امل�سند ،وقال العطية ان
التعليم يف قطر �شهد تطورا كبريا خالل اخلم�سة
ع�رش عاما املا�ضية وبف�ضل ذلك �أ�صبحت قطر
تعترب عا�صمة التعليم يف ال�رشق الأو�سط.
اجلدير بالذكر �أن الدفعة � 34أي�ضا نالت �رشف
رعاية �صاحب ال�سمو املفدى  ،حيث ح�رض �سموه
حفل تخريج الطالب يف ا�ستاد جامعة قطر وكان
ح�ضور �سموه ت�رشيف للجامعة وخلريجيها مما
�أ�ضفى على احلفل ال�سعادة وال�رسور.
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جامعة قطر تنظم حفل التميز السنوي لخريجي دفعة 2012

�صورة جماعية للمتميزين
نظمت جامعة قطر حفل التميز ال�سنوي للخريجني،
ومت خالل احلفل تكرمي الطلبة املتميزين
واحلا�صلني على و�سام التميز واملتفوقني
اكادمييا ،كما �شمل التكرمي الطلبة املبدعني يف
املجاالت غري الأكادميية ،و�شهد احلفل الذي
اقيم يف احلي الثقايف ح�ضور �سعادة الدكتورة
�شيخة امل�سند رئي�س جامعة قطر ،ونواب رئي�س
اجلامعة ،وعمداء الكليات� ،إ�ضافة اىل املكرمني
واولياء �أمورهم ،وح�شد غفري من منت�سبي اجلامعة
واملدعوين.
ويف كلمة لها باملنا�سبة هن�أت رئي�س اجلامعة
املكرمني  ،كما متنت لهم املزيد من التقدم
والنجاح ...م�ؤكدة �أن تكرمي املتميزين من الأمور
التي حتر�ص عليها جميع امل�ؤ�س�سات الأكادميية
خا�صة جامعة قطر ،م�شرية اىل ان التميز يف
احلياة اجلامعية يعد وبال �شك دليل قوي على
التميز يف امل�ستقبل �سواء على م�ستوى العمل
او احلياة االجتماعية العادية� ،إذ برهنوا على
جديتهم ومثابرتهم وت�شبثهم بامل�س�ؤولية.
ونبهت الدكتورة امل�سند على �رضورة �أن ي�صبح
التميز هدفا يف جميع الأحوال ولي�س �رشطا نربطه
بالأعمال الكبرية واملهام العظيمة� ،إذ �أن التميز
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حتى يف الأ�شياء ال�صغرية يعطيها وجها �آخر
من الت�ألق واجلمال واالبداع ،كما وجهت ال�شكر
لأولياء امور الطلبة وباركت لهم و�صول ابنائهم
اىل هذا املكان املرموق ،والذي ما كان ليتم لوال
جهودهم احلثيثة ،والدعم امل�ستمر لأبنائهم.
من جهته بارك الدكتور عمر الأن�صاري نائب
رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب جلميع اخلريجني
واخلريجات ومتنى لهم م�ستقبال زاهرا ومليئا
بالنجاح والإجناز ،كما او�ضح ان التكرمي ي�شمل
ثالث فئات هي  :فئة احلا�صلني على و�سام التميز
واملتمثلة يف  10من اخلريجني واخلريجات الذين
حققوا �أعلى النتائج على م�ستوى اجلامعة� ،أما
الفئة الثانية فت�شمل الطلبة الذين حققوا معدل
 3.5ف�أعلى والذين جتاوز عددهم املائة خريج
وخريجة من هذه الدفعة ،فيما كرمت الفئة الثالثة
لدورها البارز يف املجاالت غري الأكادميية مثل:
القيادة وجمال اخلدمات الطالبية ،واملجال
الريا�ضي.
من جانب �آخر �أبدى جميع اخلريجني فرحتهم
بهذه املنا�سبة وبح�صولهم لهذا املكان الذي كان
هدفا �ساميا لهم �سعوا لتحقيقه بجد ومثابرة
كبرية منذ التحاقهم باجلامعة ،وا�ستطاعوا ر�سم

معامل هذا الطريق منذ البادية.
ومن �ضمن الطلبة املتميزين معتز برج�س خريج
كلية الهند�سة احلا�صل على معدل  4من  4وهو
االول على جامعة قطر الذي عرب عن �سعادته
الغامرة وفخره بهذا االجناز العظيم الذي ما كان
ليتحقق لوال توفيق اهلل �سبحانه له ،و�أ�شار �إىل �أنه
يطمح اىل �إكمال امل�شوار و�إكمال الدرا�سات العليا،
كما يطمح اىل اكت�ساب خربات عملية يف جمال
تخ�ص�صه الهند�سة امليكانيكية.
وبدوره عرب �أحمد الكواري خريج كلية الهند�سة
كهربائية عن �شعوره بال�سعادة  ،لتحقيق معدل
 .. 3.95م�ؤكدا يف هذا ال�صدد على موا�صلة
امل�شوار واالبداع يف جماله بغية ا�سعاد عائلته
وا�ساتذته الذين �أحاطوه بالثقة والرعاية  ،مرجعا
هذا النجاح �إىل جامعة قطر التي وفرت له الدعم
يف كل من اجلانب الأكادميي واملعنوي.
�أما الطالبة الزهراء عطار خريجة ق�سم العلوم
البيولوجية ،فقد ادلت بعبارات الثقة والنجاح
معربة عن �سعادتها الغامرة لتفوقها وح�صولها
على معدل  ، 3.95وا�ضافت بانها عاكفة حاليا
على درا�سة املاج�ستري ،كما تعمل بوظيفة م�ساعد
باحث يف م�رشوع الوقود احليوي بجامعة قطر.

األنشطة الطالبية تتابع برنامج “سبرنج بورد”
نظمت �إدارة الأن�شطة الطالبية بجامعة قطر
بالتعاون مع املركز الثقايف الربيطاين برنامج
�سربجن بورد .الذي ميكن املر�أة من التخطيط
حلياتها وحتقيق �أهدافها وتطوير مهاراتها مما
يحقق لها النجاح يف حياتها املهنية وال�شخ�صية.
وتقدم ور�شات الربنامج الأ�ستاذة وداد احل�سيني
احلا�صلة على �شهادة معتمدة عاملي ًا من املجل�س .
وي�شارك يف الربنامج عدد من الن�ساء اللواتي
حققن جناحا ملمو�سا يف حياتهن العملية يف
جامعة قطر وخارجها ومن �ضمنهم :الإ�ستاذة
اجلازي فطي�س مدير �إدارة الأن�شطة الطالبية
والأ�ستاذة دانة بدرالعبة كرة الطائرة يف املنتخب
القطري  ,والأ�ستاذة �أمل عطاونة رئي�س ق�سم
ال�سجالت باجلامعة ،كما حت�رض الربنامج اي�ضا
الأ�ستاذة دانة احلمادي من الإمارات ,بالإ�ضافة
اىل ح�شد غفري من طالبات جامعة قطر وغريهن.
ويعد برنامج «�سربينج بورد» من اكرث الربامج
العاملية الرائدة يف تطوير الذات واملخ�ص�صة
لل�سيدات ,حيث �أظهرت الأبحاث ب�أنه يف برامج
التطوير ال�شخ�صي ،حتقق ال�سيدات جناح ًا �أكرب يف
بيئة داعمة من الإناث فقط.ويالئم الربنامج املر�أة
العاملة وغري العاملة التي ت�سعى لتحقيق املزيد
يف حياتها .كما يزودها بالأدوات الالزمة لت�شعر
بالثقة  ،حيث يعمل الربنامج على م�ساعدة املر�أة
على حتديد �أهدافها وحتقيق �آمالها ,وذلك بغية

�إيجاد دورفعال وملمو�س لها يف خدمة املجتمع.
ومن �أهم الدرو�س امل�ستفادة التي اكت�سبتها
املوظفات والطالبات امل�شاركات يف هذا الربنامج
هي كيفية �أن يكن �أكرث حزم ًا وثقة يف مواقع
عملهن ،كما مت �إر�شادهن خالل ور�شات العمل التي
ت�ضمنها الربنامج حول كيفية حتقيق املوازنة
والتوفيق بني الوظيفة واحلياة اخلا�صة .اىل جانب
تزويدهن بالعديد من الأفكار ،واملالحظات املفيدة
حول كيفية �إقامة عالقات عمل ناجحة مع الزمالء
والزميالت العاملني يف نف�س املجال ،وتعزيز
مهاراتهن يف االت�صاالت.
و عربت الطالبة �إن�شاد مو�سى من كلية الإدارة
والإقت�صاد عن وجهة نظرها حول الربنامج فقالت:
�إن برنامج �سربجن بورد �ساعدها كثرياً يف تغيري
تلك النظرة ال�سلبية للذات الناجتة عن تدين معدلها
الرتاكمي وكرثة لوم الذات �,إذ مكنها الربنامج من
حتويل تلك النظرة ال�سيئة �إىل نظرة �أكرث �إيجابية
وتفهم ًا للم�شاكل الدرا�سية وكيفية حتويل الف�شل
�إىل جناح كبري .مبينة �أن ح�ضوربع�ض ال�شخ�صيات
الناجحة يف املجتمع �ساعدها يف فهم �سبل وطرق
التغلب على امل�شاكل والعوائق.
�أما الطالبة ابت�سام عبيد الدو�رسي من كلية القانون
فقد ا�شادت بالربنامج معربة يف هذا ال�صدد عن
مدى الإ�ستفادة التي حققتها من خالله ,و�أ�ضافت
قائلة � :إن برنامج �سربجن بورد غري عندي مفاهيم

احلياة حيث �أ�صبحت نظرتي حلياة اكرث �إيجابية،
و�أ�صبحت حياتي �أكرث توازناً .كما �أن �أهدايف
�أ�صبحت وا�ضحة �أمامي و�أ�سعى �إىل حتقيقها
الآن واحدا تلوى الآخر ،وذكرت �أنها خالل فرتة
الإ�شرتاك يف الربنامج ا�ستطاعت اجناز الكثري من
�أهدافها.
ووجهت ابت�سام الن�صح لكل طالبة و�سيدة ب�رضورة
اال�شرتاك يف هذا الربنامج التطويري القيم الذي
�سي�ساعدهن يف حتقيق الكثري من �أهدا فهن ب�شكل
فعال .
يذكر �أن «�سربينج بورد» الذي قامت بت�صميمه
مدربتان رائدتان يف جمال التطوير الذاتي يف
اململكة املتحدة هما جيني دايزيل وليز ويليز،
�صمم خ�ص�صي ًا لل�سيدات ونال العديد من اجلوائز
العاملية و�ساهم يف متكني ال�سيدات من احل�صول
على تقدير وت�أثري �أكرب واال�ستفادة من قدراتهن يف
العمل واحلياة ال�شخ�صية.
ويعقد الربنامج يف جميع انحاء العامل جلميع �أنواع
امل�ؤ�س�سات مبا يف ذلك اجلامعات واحلكومات
والدوائر احلكومية واملجال�س املدنية والبنوك .
وقام املجل�س الثقايف الربيطاين م�ؤخرا بطرح
الربنامج باللغة العربية بهدف م�ساعدة ال�سيدات
العربيات على اكت�شاف قدراتهن وحتقيق �إجنازات
�أف�ضل على امل�ستوى ال�شخ�صي واملهني.

�صورة جماعية للم�شاركات
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تحت شعار «لنصنع التغيير لرؤية واضحة»:

تنظيم مهرجان الجامعة السنوي لالحتفال باليوم الوطني للدولة
نظمت جامعة قطر مهرجانها ال�سنوي لالحتفال
باليوم الوطني و�سط اجواء كرنفالية بهيجة
تو�سطت ا�ستاد اجلامعة يف فعالية انطلقت يوم
االربعاء املوافق  19دي�سمرب  2012من  2ظهرا
حتى قرابة  9م�ساء و�سط ح�ضور كثيف من قبل
اع�ضاء هيئة التدري�س وموظفي اجلامعة وطالبها
وطالباتها وح�شد غفري من اجلمهور العام املدعو.
وتعليقا على احلدث ال�سنوي الذي د�أبت اجلامعة
على تنظيمه كل عام قالت ا .اجلازي املري مدير
ادارة االن�شطة الطالبية بجامعة قطر انه �إميان ًا منا
ب�أهمية الوطن واليوم الوطني ،ن�سعى يف جامعة
قطر من كل عام بكل �أفراد املجتمع اجلامعي من
�إدارة وموظفني و�أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة
وطالبات باالحتفال باليوم الوطني داخل احلرم
اجلامعي حيث نجُ ّدد فيه جميع ًا اعتزازنا وفخرنا
ووالءنا لقيادتنا الر�شيدة ووطننا الغايل ،من خالل
ان�شطة وفعاليات ن�سجتها عقول وخميالت الطلبة
والطالبات عاملني بذلك على جتديد العالقة برتاثنا
مع �ضمان التطور واملعا�رصة.
و�أ�ضافت �أن الرتكيز يف تلك االن�شطة يتم على
م�ساهمة الطلبة يف التنظيم واالعداد للمهرجان
من خالل �إبداعاتهم الفكرية وم�شاركتهم العملية
لإظهار مواهبهم و�صقل قدراتهم ولإك�سابهم

مهارات التنظيم و�إدارة الوقت والفريق وليتعرفوا
على روح القيادة املوجودة داخلهم من خالل
�إ�رشافهم املبا�رش على خمتلف فعاليات مهرجان
اليوم الوطني حتت ا�رشاف ادارة الأن�شطة الطالبية.
وا�شارت اجلازي �إىل �أن فعاليات مهرجان هذا العام
تنا�سبت مع طبيعة اجلمهور الذي ح�رض الفعاليات
والأن�شطة املختلفة واملتعددة والتي حتاكي ما�ضي
وحا�رض دولة قطر م�صحوبة بعرو�ض تراثية
والعاب �شعبيه متنوعة.
من جانبها قالت �أ.ا�سماء النعيمي م�رشف مهرجان
اليوم الوطني  2012بجامعة قطر ورئي�س ق�سم
الريا�ضة والرتفيه ان العرو�ض تختلف من عام
لعام بتنوع الأفكار واملواهب من الطلبة والطالبات
فجاءت فكرة العام احلايل ب�إقامة كرنفال بعرو�ض
حية ومبا�رشة ومتنوعة على مدى اليوم مما يتيح
الفر�صة للمجتمع اجلامعي باحل�ضور يف الوقت
الذي ينا�سبهم لال�ستمتاع مبا يقدمه طالب جامعة

قطر واجلهات اخلارجية امل�شاركة.
يذكر ان االحتفال �شمل العديد من الفعاليات
املتنوعة ما بني العرو�ض احلية امل�ستمرة والتي
تهدف اىل احياء قيم قطر والرتاث ال�شعبي القدمي،
ونظرة ال�شباب لقطر بالإ�ضافة اىل احت�ضان
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اال�ستاد اجلامعي لالحتفال ال�سنوي والذي تنوعت
اركانه ب�شكل بيوت �شعبية قدمية وخيام وبيوت
ال�شعر وامل�سجد ،اىل جانب القهوة ال�شعبية واملطبخ
القطري لعر�ض امل�أكوالت ال�شعبية واي�ضا الدكان
القدمي وعر�ض اركان خا�صة للمقتنيات القدمية
واحلرف القدمية لتعريف الطالب عليها  ،والقاء
ال�ضوء على ركن اعمال املر�أة من حياكة ال�سدو
واحلناء .كما مت اعطاء فر�صة للجمهور ب�أخذ �صور
تذكارية.

ويف فقرة متميزة اثارت اهتمام اجلمهور احلا�رض
احت�ضنت االحتفالية ام�سية �شعرية وطنية مميزة
نظمها نادي كلية ال�شعر بجامعة قطر �شارك فيها
عدد من ال�شعراء الذين تغنوا يف حب الوطن عرب
ابياتهم ال�شعرية وهم :ال�شاعر علي الدعيه « �شاعر
املعنى « ،ال�شاعر زايد بن كروز  ،ال�شاعر حممد
ال�شهواين .
وركزت احداث املهرجان على م�ساهمة الطلبة
املنظمني للفعالية « والبالغ عددهم قرابة 150
طالب وطالبة من خمتلف التخ�ص�صات اجلامعية
يف التنظيم واالعداد للمهرجان .وتوزع الطالب على
جلان منها اللجنة االعالمية  ،واللجنة الت�سويقية ،
جلنة العرو�ض  ،جلنة الكرنفال.

جامعة قطر توقع اتفاقية تعاون مع نادي الريان
وقع نادي الريان اتفاقية تعاون مع جامعة
قطر ،وذلك يوم االثنني املوافق  19من �شهر
نوفمرب املا�ضي مببنى الأن�شطة الطالبية بنني،
بح�ضور كل من الدكتور عمر الأن�صاري نائب
رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب وحممد على �أمني
�صندوق نادي الريان وعلي عتيق مدير االت�صال
والت�سويق بالنادي �...إ�ضافة �إىل جنم النادي
عبداهلل طالب عفيفة الطالب يف جامعة قطر.
وهدفت االتفاقية �إىل بناء تعاون �إيجابي وفعال
بني اجلامعة والنادي ،وذلك من خالل االنتفاع
املتبادل باملن�ش�آت واملرافق بني اجلانبني  ،كما
تهدف �إىل تطوير االن�شطة والربامج الريا�ضية
والأكادميية امل�شرتكة بني جامعة قطر ونادي
والريان.
وخالل حفل التوقيع �أكد الدكتور عمر الأن�صاري
�أن االتفاقية �ستعود بالنفع على ال�شباب يف
املقام الأول خ�صو�صا يف اجلانب املتعلق
بالريا�ضة وا�ستك�شاف املواهب ال�شبابية يف
اجلامعة...مو�ضحا �أن هذه االتفاقية هي الأوىل
من نوعها التي وقعتها جامعة قطر مع ناد
ريا�ضي.

توقيع االتفاقية

و�أ�ضاف �أن االتفاقية التي وقعت مع نادي
الريان �أف�ضل الأندية الريا�ضية واكرثها �شهرة
وقاعدة جماهريية� ،ستكر�س م�سارات التعاون
بني اجلانبني يف املجاالت ذات االهتمامات
امل�شرتك.
من جانبه وجه حممد على �شكره جلامعة قطر
على �إتاحة الفر�صة لنادي الريان لعقد هذه
االتفاقية التي من �ش�أنها تعميق التعاون بني

اجلامعة والنادي و�أ�ضاف قائال�« :أن نكون
�رشكاء مع جامعتنا الوطنية يف بناء م�ستقبل
�شبابنا �شيء نفخر به» و�أو�ضح �أن النادي �سيقوم
بدعم الأن�شطة الريا�ضة داخل جامعة قطر ح�سب
بنود التعاون بني اجلامعة والنادي.
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تحت شعار «تألق»:

األنشطة الطالبية تنظم مؤتمر تيد إكس في الجامعة
نظمت �إدارة الأن�شطة الطالبية يف جامعة قطر �أعمال م�ؤمتر تيد �إك�س جامعة قطر
الطالبي ،حيث ت�ضمنت الفعالية ثالث جل�سات� ،شمل كل منها �أربعة عرو�ض تقدميية،
قدمها نخبة من ال�شباب املتميزين من جامعة قطر وخريجيها.
ح�رض امل�ؤمتر د .عمر الأن�صاري نائب رئي�س
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب ،ود .مازن ح�سنة نائب
رئي�س جامعة قطر لل�ش�ؤون االكادميية باالنابة،
و �أ .اجلازي فطي�س املري مدير �إدارة الأن�شطة
الطالبية ،وجمع غفري من طالب وطالبات
جامعة قطر.
وجاء امل�ؤمتر حتت �شعار ال�سعي نحو الت�ألق،
وهو حجر الزاوية التي انطلق منها كافة
املتحدثون ،حيث حاولوا تكري�س معاين الإبداع،
وو�ضع الأهداف ،ور�سم اخلطط لتحقيق النجاح،
وهو الغاية الكربى للجميع.
اجلل�سة الأوىل جاءت حتت عنوان (كيف ننطلق؟!)
 ،حتدث فيها خالد �أبوج�سوم الفائز باملو�سم
الرابع لنجوم العلوم باخرتاع (الطاهي) ،وعمار
حممد وهو �أحد خريجي جامعة قطر ،بد�أ عمال
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متميزا يف جمال الإعالم االجتماعي ،و�أ�س�س
�رشكة خا�صة يف هذا الإطار ،كما حتدث �أي�ضا
عبداهلل فارح ،الطالب بكلية الإدارة واالقت�صاد
والذي ي�ؤ�س�س حاليا �رشكة خا�صة يف جمال
الألعاب الإلكرتونية.
وجاءت اجلل�سة الثانية حتت عنوان (خطوات
�صغرية للنجاح) ،وحتدثت فيها حمدة الهتمي
والتي تغلبت على ع�رس التحدث ،وانطلقت بحثا
عن ذاتها يف جمتمع جامعة قطر ،كما حتدث
�أي�ضا حممد الها�شمي الذي اختار العمل التطوعي
�سبيال وجماال للت�ألق يف املجتمع ،فيما جاءت
اجلل�سة الثالثة حتت عنوان (فكر خارج احلدود).
ي�شار �إىل �أن م�ؤمتر تيد �إك�س جامعة قطر يهدف
�إىل توفري قاعدة من التناف�سية للأفراد الذين
لديهم القدرة على تقدمي م�ستقبل واعد ،حيث

حمل �شعلة املعرفة يف املنطقة ،مع احلفاظ على
�صلتهم مع جذورهم الثقافية القوية وحتقيق
التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وتكون فريق التنظيم من  35طالبا وطالبة من
خمتلف التخ�ص�صات يف جامعة قطر ،وقد مت
تق�سيم الفريق �إىل جمموعات املهام الرئي�سية،
العالقات العامة ،الإعالم  ،وحت�ضريات لوج�ستية
وامل�شرتيات.
وتعد تيد �إك�س  TEDمنظمة �أمريكية ن�ش�أت يف
منت�صف الثمانينيات بهدف م�ساعدة �أ�صحاب
املواهب والطاقات على �إبراز مواهبهم ،ومنذ
نهاية الت�سعينيات بد�أت املنظمة ب�إعطاء
الرتاخي�ص ملختلف اجلهات ال�شبابية حول
العامل لعقد م�ؤمترات مماثلة يف بالدهم حتت
ا�سم منظمة تيد �إك�س.

وتعليقا على �أهمية هذه الفعالية قالت �أ .اجلازي
املري مدير �إدارة الأن�شطة الطالبية� ،إن اجلامعة
حتر�ص على تقدمي الدعم وامل�ساعدة لطالبها
وطالباتها ،وخا�صة املتميزين �أ�صحاب الر�ؤية
النافذة ،والتي يقرنونها بالعمل.
من جانبه قال الطالب يو�سف نور الدين،
و�صاحب ترخي�ص م�ؤمتر تيد �إك�س جامعة قطر
ب�أن امل�ؤمتر ينعقد حتت �شعار الت�ألق ،ويهدف
احلدث �إىل ت�شجيع الطالب لل�سعي نحو الت�ألق
والعمل واالقتداء مبن ي�شكلون عالمة فارقة يف
االجناز ،و�أكد على �أن الت�ألق يتعلق باالبتكار
الأ�صالة واحلداثة والتفرد ،وجامعة قطر هي
املكان الأمثل للبحث عن ذلك.
بدوره �أ�ضاف �صباح الكواري رئي�س العالقات
العامة للفريق املنظم« :هدفنا هو اي�صال
الأ�صوات امللهمة لدولة قطر من خالل م�ؤمترنا،
ونحن نتطلع �إىل عر�ض خليط من الأفكار،
واخلربات والفنون التي متثل طالب جامعة قطر
و�صلته مبجتمعه املحلي»..
ويف ا�ستطالع لآراء احل�ضور من طالب وطالبات
جامعة قطر ،و�أي�ضا �ضيوف امل�ؤمتر من خارج
اجلامعة ،قالت بتول حجاوي من تخ�ص�ص
الهند�سة ال�صناعية � »:أرى �أن ملتقى تيد �إك�س
فكرة جميلة جدا ،لأنها جتمع الناجحني
وتعطيهم جماال لق�ص حكاياتهم ،ودعم الآخرين
حتى يتفردوا بالإجناز».
و�أ�ضافت بتول� « :أكرث خطاب �أعجبني كان
خطاب حمدة الهتمي ،لأنها تخطت �صعوبة لي�س

من ال�سهل تخطيها ،وهي �صعوبة الكالم ،كان
حتديا كبريا وا�ستطاعت اجتيازه ،فالآن لي�س لها
فقط �رشف املحاولة ،بل �رشف النجاح �أي�ضا».
وقالت زميلتها مروة فريد من تخ�ص�ص الإعالم:
«�أرى �أن ملتقى تيد �إك�س يف جوهره رائع جدا،
بجمع هذه النخب من املتحدثني ،ليعطوا للنا�س
ع�صارة خربتهم ،و�أ�شارت �إىل �أنها �أعجبت
بخطاب حممد الها�شمي عن التطوع لأنه قدم
الأمر بطريقة خمتلفة وجذابة �شوقت اجلميع
و�أفادتهم».
�أما دينا حم�سن فقالت�« :أمتنى �أن يلهم تيد �إك�س
جامعة قطر الكثري من النا�س ،فهي ر�سائل حتمل
عبق احلياة وطعم النجاح».

وقال الطالب حممد جامع ب�أن هذا لي�س �أول
ملتقى لتيد �إك�س يح�رضه ،ولكنه على م�ستوى
التنظيم واملتحدثني وجودة احلديث هو �أف�ضل ما
ح�رضه ،و�أ�شار ال�ستمتاعه بكونه �أحد املتطوعني
يف التنظيم قبل �أي �شيء ،وم�ستمتع بالق�ص�ص
اجلذابة التي �سمعها ،والتي توقظ �أفكارا جديدة
وملهمة.
و�أ�شار الطالب �سعد الأ�سد« :تيد �إك�س جامعة
قطر هو نقلة نوعية يف الفعاليات التي تقوم
يف جامعة قطر ،فهي فعالية عفوية تدل على
روح اجلامعة ،ترعى الأ�صالة ،من اجلامعة
وللجامعة ،وجعلتنا نرى جانب من اجلامعة مل
نكن نعرفه.
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مركز الخدمات المهنية ينظم «برنامج التميز الوظيفي»
نظم مركز اخلدمات املهنية «برنامج التميز الوظيفي» للطلبة العاملني بنظام التوظيف الطالبي يف الإدارات والأق�سام املختلفة يف
جامعة قطر يف الفرتة من � 20أكتوبر وحتى  24من دي�سمرب  .2012ويت�ضمن الربنامج جمموعة من ور�ش العمل عن خدمة العمالء
و�أخالقيات العمل والتي بلغ عددها  27جمموعة.
و ي�أتي هذا الربنامج ك�أحد امل�ساعي الدائمة ملركز
اخلدمات املهنية لتثقيف الطلبة واخلريجني من
�أجل ر�ؤية وا�ضحة للحياة املهنية الطويلة وطرق
التخطيط للم�ستقبل مما يحقق ر�سالة املركز
وهي دعم الر�سالة الأم جلامعة قطر من خالل
تعليم وحتفيز وم�ساعدة الطلبة واخلريجني يف
ا�ستك�شاف ميولهم املهنية واحل�صول على فر�ص
وظيفية ناجحة ومميزة.
و يهدف الربنامج �إىل تطوير �أداء الطالب املهني
ب�شكل عام وتزويده باملهارات الالزمة لأداء
العمل ب�صورة احرتافية .كما ي�ساعدهم على فهم
�سواء يف
�أ�سا�سيات �أخالقيات العمل وتطويرها
ً
اجلامعة �أو يف �سوق العمل م�ستقبالً.
وقالت الأ�ستاذة هيا نا�رص العطية مدير مركز
اخلدمات املهنية �أن الربنامج يركز على عدة �أمور
منها التعرف على �أهمية التحفيز يف تقدمي اخلدمة
جلميع عمالء اجلامعة وت�أثري ذلك على م�ستقبل
الطلبة املهني وباملثل م�ستقبل مكان العمل.
كما �أن املهارات املكت�سبة من الربنامج ت�ساعد
الطلبة يف التعرف على تقنيات جديدة تزيد من
جودة العمل ورفع م�ستوى التفكري الإيجابي يف

العمل للطلبة وقدرتهم على التعامل الإيجابي
مع االعرتا�ضات للو�صول �إىل حالة الر�ضا مع
العمالء.
و�أكدت العطية �أي�ض ًا على �أن ميزة برنامج التميز
الوظيفي تكمن يف خ�صو�صية الفئة امل�ستهدفة
فيه وهم الطلبة العاملني بنظام التوظيف
الطالبي والذين يجمعون بني دور الطالب ودور
املوظف وت�أثري �أحد الأدوار على الآخر وطريقة
تفكري الطالب يف كال احلالتني.
و فيما مت تقدميه من ور�ش عمل الربنامج � ،أبدى
الطلبة م�ستوى عالٍ من االهتمام وامل�س�ؤولية
وال�شغف لتلقي املهارة واخلربة واملعلومات
وال�سلوكيات التي يتم �رشحها يف الربنامج وكيف
�ستكون مثمرة ونتائجها طيبة على املدى القريب
يف �أماكن العمل وعلى املدى البعيد يف امل�ستقبل
فقد �أعطتهم الور�ش نوع من املرونة يف الت�رصف
جتاه املواقف ال�صعبة بردود فعل �إيجابية.
وقال الأ�ستاذ يا�رس القوا�سمي كبري من�سقي الأندية
الطالبية ب�إدارة الأن�شطة الطالبية واخلبري يف
التنمية الب�رشية ب�أنه ا�ستخدم يف تقدميه لور�ش
هذا الربنامج �أ�ساليب متنوعة يف التدريب مل�ساعدة

اال�ستاذ يا�رس القوا�سمي

امل�شاركني على اكت�ساب املهارات املطلوبة وذلك
عن طريق العرو�ض التقدميية املختلفة والأفالم
الق�صرية الهادفة و�أي�ض ًا التمثيل لبع�ض املواقف
التي قد ي�صادفها الطالب �إ�ضافة �إىل امل�شاركة
اجلماعية .و�أ�ضاف القوا�سمي �أنه مت ا�ستخدام
�أدوات تدعم وت�ضمن خمرجات التعلم من الور�ش
مثل التقييم قبل وبعد التدريب.
اجلدير بالذكر �أن مركز اخلدمات املهنية هو اجلهة
امل�س�ؤولة عن الإر�شاد والتطوير املهني والتدريب
الذي ي�ساعد يف تهيئة الطلبة لالنخراط يف �سوق
العمل وم�ساعدتهم للح�صول على �أف�ضل الفر�ص
والعرو�ض الوظيفية املتاحة يف �سوق العمل.
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في دورته الثانية:

معرض الكتاب الخيري يحقق إقباال كبيرا
نظم نادي البيئة التابع لإدارة الأن�شطة
الطالبية معر�ض الكتاب اخلريي الثاين والذي
ا�ستمر على مدى ا�سبوعني متتالني ،وذلك يوم
10من �شهر �أكتوبر  ، 2012كان الأ�سبوع الأول
يف الن�شاط الطالبي بنني والأ�سبوع الثاين يف
الن�شاط الطالبي بنات.
انطلقت فكرة هذا امل�رشوع قبل نحو عامني
يف نادي البيئة ومن وقتها ا�ستمرت ب�شكل
متتال يف بداية كل ف�صل درا�سي ،يتم فيه بيع
الكتب امل�ستعملة التي مت ا�ستالمها يف وقت
�سابق من الطالب ومنت�سبي اجلامعة الذين
مل يعودوا بحاجة لهذه الكتب ،ويعمل اع�ضاء
النادي بعدها على فرز ال�صالح من الكتب من
غري ال�صالح للبيع وت�صنيف الكتب وت�سعريها
حت�ضرياً لعر�ضها للبيع الحق ًا يف املعر�ض
اخلريي.

ومتيز املعر�ض ب�إقبال كبري �سواء على م�ستوى
عملية البيع �أو التربع بالكتب من الواهبني
 ،حيث مت عر�ض جمموعة �شاملة من الكتب
االكادميية والعامة يف �شتى املجاالت من
الهند�سة واالدارة واالقت�صاد والعلوم البحتة
والريا�ضيات والرتبية والكتب اال�سالمية
بالإ�ضافة �إىل الكتب الأدبية والق�ص�صية
والروائية وغريها من الكتب املتنوعة ،حيث
بلغ عدد الكتب املباعة على مدى ا�سبوعني
حوايل خم�سمائة كتاب مبتو�سط �سعر ع�رشة
رياالت للكتاب الواحد ،حيث كانت الأ�سعار
ترتاوح ما بني خم�سة �إىل ثالثني ريال قطري
ح�سب نوعية الكتاب وجماله  ،ويتربع النادي
باملردود املادي من بيع الكتب ل�صالح
االعمال اخلريية �أو خلدمة البيئة داخل احلرم
اجلامعي.

ي�شار �إىل �أن النادي يتطلع �إىل ا�ستمرار هذه
الفعالية يف الف�صول القادمة على نحو �أو�سع
و�أكرب حتى يتم تلبية احتياجات �أغلب الطلبة
من الكتب الأكادميية وبنف�س الوقت زيادة
مداركهم الثقافية من خالل الكتب املنوعة
�سواء كانت علمية �أو �أدبية وثقافية.
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بمشاركة مؤسسات وشركات من مختلف القطاعات:

الخدمات المهنية ينظم يوم الرعاية والتدريب الطالبي للعام
السابع على التوالي
نظم مركز اخلدمات املهنية فعاليته ال�سنوية «يوم الرعاية والتدريب الطالبي» والذي
�أقيم للعام ال�سابع على التوايل مب�شاركة �أكرث من � 50رشكة وم�ؤ�س�سة من خمتلف
قطاعات �سوق العمل.
وقد افتتح الفعالية التي �أقيمت خالل الفرتة من
� 15إىل � 18أكتوبر املا�ضي الدكتورة �شيخة امل�سند
رئي�س اجلامعة والدكتور حميد املدفع نائب رئي�س
اجلامعة لل�ش�ؤون الإدارية.
ويعد يوم الرعاية والتدريب الطالبي من املبادرات
التي توليها جامعة قطر اهتمام ًا كبرياً للعام
ال�سابع على التوايل .وذلك انطالق ًا من ر�ؤية
اجلامعة ودورها الرائد يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية والتي تعترب بال �شك �أكرب رافد ومزود
ل�سوق العمل من اخلريجني الأكفاء الذين ح�صلوا
على تعليم عايل اجلودة تتناف�س على ا�ستقطابهم
خمتلف جهات العمل بالدولة لتحقيق خططها
للموارد الب�رشية ولتحقيق ركيزة التنمية الب�رشية
لر�ؤية قطر الوطنية .2030
وقالت الأ�ستاذة هيا العطية مدير مركز اخلدمات
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املهنية �أن املركز يهدف من وراء تنظيم هذا احلدث
�إىل ثالثة �أهداف رئي�سية من بينها توفري فر�ص
الرعاية الأكادميية وتوفري فر�ص التدريب الطالبي
وغر�س ثقافة التخطيط املهني لدى الطلبة ،حيث
ي�ؤدي هذا النوع من الفعاليات �إىل فتح قنوات
احلوار املبا�رش ما بني �أرباب العمل والطالب لفهم
احتياجات �سوق العمل ومتطلباته مما يي�رس على
الطلبة ر�سم خططهم امل�ستقبلية �أو تعديل م�سارهم
املهني مبا يتما�شى مع واقع �سوق العمل.
و�أ�شارت العطية �إىل �أن �أهمية تنظيم مثل هذه
الفعاليات تكمن يف م�ساهمتها الكبرية يف دعم
ر�سالة اجلامعة من خالل تقدمي �أن�شطة الدعم
والت�سهيالت الفعالة والكافية ملهام التعليم
الأكادميي لإعداد كوادر عالية الكفاءة من
اخلريجني قادرين على امل�ساهمة بفعالية يف

�صنع م�ستقبل وطنهم و�أمتهم� .إ�ضافة �إىل الإ�سهام
الإيجابي يف حتقيق احتياجات املجتمع ومواكبة
تطلعاته.
كما �أوردت �أن اال�ستعداد لهذا احلدث بد�أ منذ بداية
العام الأكادميي احلايل وذلك من خالل تكثيف
حمالت التوعية ب�أهمية احلدث و�إعداد برنامج
تطويري خا�ص للطلبة ت�ضمن عدة ور�ش تدريبية
منها كتابة ال�سرية الذاتية ب�صورة احرتافية وكيفية
�إجراء مقابالت العمل الناجحة.
ومت عقد جل�سات الإر�شاد املهني التي ي�ستخدم
فيها املر�شدين املهنيني مبركز اخلدمات املهنية
بع�ض الو�سائل كاختبارات املوائمة ال�شخ�صية
«متهيد» التي تقي�س مهارات الطالب وميوله وتتيح
له املجال يف التعرف على نقاط ال�ضعف وكيفية
التغلب عليها وكذلك التعرف على جوانب القوة

�صورة جماعية مع رئي�س اجلامعة
لديه و�آلية توظيف قدراته مبا يخدم عملية تطوره
املهني ،وربط هذه القدرات بالتخ�ص�ص الأكادميي
وباحتياجات �سوق العمل.
و�أو�ضحت الأ�ستاذة ندى العمادي  ،مر�شد مهني
�أول يف مركز اخلدمات املهنية �إىل �أن هذا النوع من
الفعاليات� ،إ�ضافة �إىل كونه ميثل ج�رساً للتوا�صل
بني م�س�ؤويل التوظيف والطلبة واخلريجني� ،إال �أنها
تلعب دورا �أ�سا�سي ًا يف عملية الإر�شاد والتوجيه
حيث تعترب فر�صة لتعريف الطلبة على الفر�ص
املتوفرة يف �سوق العمل مبختلف املجاالت املهنية
التي �سوف ميار�سونها بعد التعليم اجلامعي وبعد
التخرج .
وقالت العمادي �إنه كلما زادت معلومات الطالب
على ال�صعيد املهني كلما كانوا على �أمت اال�ستعداد
التخاذ القرار املهني ال�سليم �سواء باختيار
التخ�ص�ص الدرا�سي الذي يتوافق مع ا�ستعداداتهم
وقدراتهم وميولهم �أو يف الإعداد لاللتحاق باملجال
املختار وو�ضع اخلطط الكت�ساب املهارات املطلوبة
وبالتايل زيادة احتماالت النجاح والتقدم املهني
وال�شخ�صي م�ستقبالً.
من جانبه يرى ال�سيد عبد العزيز املاجد ،م�س�ؤول
التقطري بالبنك التجاري� ،أن الهدف من امل�شاركة
هو التعريف بفر�ص التدريب والتوظيف .وقال �إن
�أكرث االخت�صا�صات املطلوبة هي يف جمال �إدارة
الأعمال واملحا�سبة والت�سويق والتدقيق ،م�شرياً �إىل
�أن الهدف الأ�سا�سي من برنامج الرعاية امل�رصفية
�أنه ميتد على مدار ال�سنة ،مو�ضح ًا �أن التوظيف
يتم ب�صورة مبا�رشة بعد اجتياز الطالب للمقابلة

ال�شخ�صية ،ومنوه ًا �إىل �أن البنك التجاري ي�ستقطب
الطالب من كافة امل�ؤ�س�سات التعليمية بالدولة .
بدوره قال عماد زياد الطالب يف كلية الهند�سة
الكهربائية �إن يوم الرعاية والتدريب ميثل فر�صة
للتعرف على �سوق العمل ومتطلباته �أثناء
جيدة
ّ
الدرا�سة الختيار ما ينا�سبهم من تدريب عملي
ورعاية �أكادميية.
واعترب عماد �أن يوم الرعاية يوفر فر�صة جيدة
التخرج من خالل التعرف
لل�شباب يف مرحلة ما بعد
ّ
على �سوق العمل والتدريب العملي �أثناء الدرا�سة

يف �إحدى هذه امل�ؤ�س�سات .كما �أكد �أن اليوم يفتح
املجال للطالب لتحقيق القدرة والتميز يف اختيار
ما ينا�سب مبجال العمل ،كما يتيح لنا فر�صة
التعريف ب�أنف�سنا وتقدمي ال�سرية الذاتية ويعلمنا
كيف يق ّدم الطالب نف�سه جلهات العمل.
من جهة �أخرى �أ�شاد ممثلو ال�رشكات امل�شاركة
يف يوم الرعاية والتدريب الطالبي بهذه الفعالية
الفعال مع الطلبة
لأهميتها يف حتقيق التوا�صل ّ
ب�شكل عام ،و�أجمعوا على �رضورة تفعيل فر�ص
التدريب ال�صيفي والرعاية �أثناء الدرا�سة.
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تضمنها المهرجان المائي الترفيهي:

مسابقات رياضية والعاب ترفيهية وأجواء مرح
نظم ق�سم الريا�ضة والرتفيه ب�إدارة االن�شطة الطالبية املهرجان املائي ال�سنوي وذلك
م�ساء يوم اخلمي�س  18من �شهر �أكتوبر  ،2012يف جممع االلعاب املائية باجلامعة .
و ُنظمت خالل املهرجان م�سابقات و�ألعاب

اجلديدة واملبتكرة ،وجمموعة العمل املتجان�سة

مائية مميزة تناف�ست فيها ثمان فرق �ضمت كل

 ،والقيادة املنظمة للمهرجان  ،حيث مت اتباع

واحدة منها ع�رشة طالب من منت�سبي جامعة

�آلية حمكمة لتنظيم املهرجان ،وذلك من خالل

قطر يتناف�سون على املركز االول .

تق�سيم جمموعة العمل �إىل جلان متعددة � ،ضمت

و�سجل املهرجان ح�ضورا الفتا من قبل الطالب

جلنة االدوات والتي بذلت جهدا كبريا يف تركيب

والطالبات و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني

االدوات واالجهزة املختلفة� ،إ�ضافة �إىل جلنة

باجلامعة ،مما ا�ضفى على املهرجان جوا من

خا�صة ب�إعداد امل�سابقات ،وجلنة التحكيم

املرح والود واالخاء.

وال�سكرتاريا والتي ادارت قوانني املناف�سة ،كما

ومن امل�سابقات التي اقيمت خالل املهرجان

�شملت اللجان اي�ضا جلنة طبية وجلنة الرتحيب

لعبة �سباق التجديف و�سباق ال�سيارات املائية

واال�ستقبال وغريها من اللجان التي كان لها

 ،والكرة الهواهية  ،حيث دخل من كل فريق

الدور البارز يف اخراج املهرجان ب�شكل منظم

م�شارك مت�سابق يف كرة هواية ويتعني عليه

ومتميز.

عبور امل�سبح  .كما اجريت م�سابقة متميزة قام

وا�شاد الكابنت وليد باملناف�سة التي ك�ستها

املت�سابقون عربها بت�سلق جدار قفزوا من اعاله

اجلدية والقوة والرتكيز بني جميع امل�شاركني

نحو دائرة حمددة قبل �أن يلت�صقوا مرة ثانية

بغية ح�صد اف�ضل النتائج  ،وثمن الدور البارز

وحجم الفعالية  ..م�ضيفا �أن امل�شاركة يف مثل

باحلبل ،ومن ثم التزحلق نحو املاء .

الذي لعبه اجلمهور يف اجناح املهرجان.

هذه الفعاليات تدعم روح االنتماء للجامعة،

وقال الكابنت وليد الد�سوقي من ق�سم الريا�ضة

وذكر �أن من اهم ا�سباب جناح الفعالية هو

وتوطد العالقة بني الطلبة يف جماالت خمتلفة،

والرتفيه �أن املهرجان متيز هذه ال�سنة بالأفكار

امل�شاركني املوهوبني والواعني بقيمة التحدي

كما انها تقوي روح امل�شاركة والتحدي عند
الطالب .
من جهته قال الطالب حمفوظ احد املنظمني
�أن امل�سابقة حظيت بتنظيم جيد وارجع ذلك
�إىل اجلهود التي بذلها املنظمون من الطلبة
املتطوعني واملوظفني  ...م�شريا �إىل �أن مثل هذ
ه الفعاليات حتيي جانبا مهما يف حياة الطالب
اجلامعي من خالل ابراز مواهبه  ،كما متزج
بني املتعة والفائدة معا ،حيث ميار�س الطلبة
الريا�ضة يف جو من االخوة واملرح بني اع�ضاء
هيئة الدري�س واملوظفني باجلامعة وعائالتهم.
وا�شاد حمفوظ بالتعاون املتميز بني جميع
للجان املنظمة للحدث م�ؤكدا انه اكت�سب خربات
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ومهارات عديدة من خالل االحتكاك بالإداريني
واال�ستفادة من ن�صائحهم .
من جانبه قال الطالب حمد �سالمة الذي �شارك
يف فرقة النجوم �إن امل�سابقات كانت جميلة
ورائعة موجها �شكره للقائمني على املهرجان ،
ومنوها باخت�صار امل�سابقة على طالب جامعة
قطر الذي من �ش�أنه اتاحة الفر�صة لأكرب عدد من
الطلبة للم�شاركة .
وذكر �أن فريقه كان متقدما اال �أن حادثا يف
لعبة ال�سيارات املائية ادى �إىل خ�سارة الفريق.
وح�صد فريق ت�سونامي املرتبة االوىل  ،فيما حل
فريق مام افريقيا يف املرتبة الثانية متقدما
على فريق القرا�صنة الذي حظي باملركز الثالث.
واختتم املهرجان بفقرة توزيع الهدايا والدروع
على الفرق الفائزة واملتطوعني  ،ثم تبع ذلك
فرته مفتوحة لل�سباحة واملرح ،كما �شملت
فقرات املهرجان اي�ضا عرو�ضا بهلوانية وخدعا
�سحرية قدمها متخ�ص�ص يف هذا املجال.
وقد عرب اجلمهور الذي ح�رض احلفل عن �إعجابه
بالفقرات املتعددة للمهرجان والأجواء العائلية
التي �صاحبته خالل جميع فقراته .ي�شار �إىل
�أن املهرجان يهدف �إىل زيادة التوا�صل مع
منت�سبي اجلامعة و�إطفاء جو من املرح على
الأ�رسة اجلامعية بجميع فئاتها  ،كما �أنه فر�صة
ل�صقل املهارات وممار�سة الريا�ضة .
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محاضرة للشيخ عبداهلل بانعمة بعنوان « :هذه قصتي»
نظمت �إدارة االن�شطة الطالبية بالتعاون مع ق�سم االر�شاد والدعوة بوزارة االوقاف
وال�ش�ؤون اال�سالمية حما�رضة لل�شيخ والداعية املقعد عبد اهلل بانعمة حتت �شعار
«هذه ق�صتي» ،وذلك يف �شهر اكتوبر  ،2012يف مباين االن�شطة الطالبية بنني وبنات.
ومتيزت املحا�رضة بح�ضور الفت من جمتمع
اجلامعة ما بني طالب وطالبات ح�رضوا لال�ستقاء
من منهل وجتربة هذا ال�شيخ املقعد� ،إىل جانب
عدد من املوظفني واملوظفات باجلامعة وغريهم
من افراد املجتمع اجلامعي.
وافتتح ال�شيخ املحا�رضة بقول اهلل تعاىل (( وذكر
ف�إن الذكرى تنفع امل�ؤمنني )) ..مبينا �أن االن�سان
مهما بلغ من العلم ف�سي�أتي عليه يوم من الأيام
يدرك �أنه ال يعرف �شيئا ،ومن ظن �أنه علم فقد
جهل .م�ستعر�ضا يف هذا ال�صدد ما حظي اهلل به
�سليمان عليه ال�سالم من عطاء يف امللك ال ينبغي
لأحد من بعده؛ لكن هدهدا من جنوده قال له (( :
�أحطت مبا مل حتط به وجئتك من �سب�أ بنب�أ يقني )).
وتناولت املحا�رضة اهمية اال�ستعداد للموت ،يف
وقت �أ�صبح فيه معظم النا�س من�شغلني بالتخطيط
لأمورهم الدنيوية وغافلني عن الآخرة ..متخذا من
حالته منوذجا ،حيث كان ال�شيخ املحا�رض �شابا
ك�أي �شاب يحمل �آماال كثرية من �ضمنها �إكمال
درا�سته واحل�صول بعدها على وظيفة منا�سبة
والزواج وغريها من اخلطط ال�شخ�صية.
وذكر املحا�رض املقعد انه كان يف �صحة جيدة
وميار�س ريا�ضات عدة منها لعبة \الكاراتيه\ ،
وكان متميزاً يف ال�سباحة وميار�سها كهواية ،ويف
يوم من الأيام �س�أله والده هل تدخن ال�سجائر يا
عبداهلل؟ ف�أجابه قائال « ال واهلل ال �أدخن» وهو
يف واقع الأمر مدمن على التدخني يف اخلفاء...
مو�ضحا �أن احللف على الكذب يعد ذنبا عظيما
يعتربه معظم النا�س �أمرا تافها.
وا�صل ال�شيخ بانعمة �رسد ق�صته قائال� :إن والده
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رد عليه بالقول « �إن كنت يا عبداهلل تدخن اهلل
يك�رس رقبتك « ،يقول ال�شيخ «ويف ال�صباح ذهبت
�إىل املدر�سة و�أنا متيقن �أين �سوف �أعود �إىل البيت
كالعادة ،ويف ذلك اليوم هربت من املدر�سة �أثناء
الدرا�سة ومعي بع�ض ال�شباب كان يوم الثالثاء
قبل االختبار بـ � 4أيام ،وكنت حينها يف �أول
ثانوي وذهبنا اىل» ال�شاليهات «.
و�أ�ضاف �أنه يف ذلك اليوم ح�صل احلادث يف
امل�سبح عندما قام بالقفز لكي ي�صل �إىل م�سافة
�أطول و�أثناء القفز �سقط ج�سمه على رقبته
وانك�رست رقبته وبقي حتت املاء ربع �ساعة..
مبينا �أنه قبل �أن يفقد وعيه يف تلك اللحظات
�شاهد �رشيط حياته كامال ،وفيه �صورة المر�أة
عجوز �أعطاها �صدقة يف وقت �سابق� .شاهدها
�أمام عينيه وهي تدعو له وحني اخرجوه من املاء
كان جثة هامدة وقلبوه على بطنه قبل �أن ينقلوه
�إىل امل�ست�شفى ،حيث اجريت له �ست ع�رشة عملية
جراحية لينجو من املوت ب�أعجوبة.
ويف نهاية املحا�رضة ذكّ ر ال�شيخ بانعمة بخطورة
عقوق الوالدين  ..مو�ضحا انه من �أكرب الكبائر بعد
ال�رشك باهلل ،وكيف ال يكون كذلك وقد قرن اهلل
برهما بالتوحيد فقال تعاىل« :وق�ضى
�سبحانه َّ
ربك �أال تعبدوا �إال �إياه وبالوالدين �إح�ساناً» ...كما
ح�ض ال�شيخ على �شكر النعم واال�ستحياء من اهلل
والتذلل واخل�ضوع له .
وذكر ال�شيخ بانعمة ق�ص�صا و�رضب امثاال حت�ض
على الطاعة والعبادة والتوبة �إىل اهلل �سبحانه
تعاىل ،كما وزعت خالل املحا�رضة عددا من
امل�صاحف على احل�ضور.

ال�شيخ عبداهلل بانعمة

االرشاد والتوجيه يقوم بزيارات للمدارس الثانوية
قام ق�سم االر�شاد والتوجيه بجامعة قطر بعدد
من الزيارات امليدانية للمدار�س الثانوية وح�ضور
عدد من املعار�ض الفرتة ما بني اكتوبر 2012
�إىل دي�سمرب .2012
وقد �شملت الزيارات ما يقارب  30مدر�سة ما
بني مدار�س م�ستقلة ومدار�س خا�صة بالتن�سيق
مع املر�شدين االكادمييني لكل مدر�سة ،ومنها
�أكادميية القادة ،مدر�سة ديبكاي ،مدر�سة حمد بن
جا�سم الثانوية ومدر�سة دخان االجنليزية.
وكان الهدف من هذه الزيارات تعريف طالب
الثالث الثانوي بالفر�ص الأكادميية التي تقدمها

جامعة قطر و�رشوط القبول والتخ�ص�صات
املتاحة ،واي�ضا ملعرفة امل�ستندات املطلوبة
لاللتحاق .وبلغ عدد الطالب يف كل زيارة ما بني
� 50إىل  100طالب يف كل مدر�سة.
من ناحية اخرى قام الق�سم بالتن�سيق مع
املر�شدين الأكادمييني يف املدار�س للم�شاركة يف
معار�ض مل�ؤ�س�سات التعليم العايل واجلامعات.
وقد اتاحت هذه املعار�ض الفر�صة للطلبة
للتعرف على التخ�ص�صات املتاحة يف جامعة
قطر و�رشوط القبول خ�صو�صا بعد اعادة هيكلة
الربنامج الت�أ�سي�سي ،وامل�ستندات املطلوبة للقبول.

علي بو كمال

«وجبتي لذيذة وصحية»  ..شعار حملة غذائية نظمها قسم الخدمات
الغذائية
حر�ص ًا من ق�سم اخلدمات الغذائية ب�إدارة اخلدمات
الطالبية على حت�سني وتطوير نوعية اخلدمات
التي يوفرها بكفاءة وفاعلية لتتالءم مع توقعات
واحتياجات طلبة ومنت�سبي جامعة قطر� ،أطلق
الق�سم حملة غذائية حتت �شعار « وجبتي لذيذة
و�صحية» .وا�ستمرت احلملة ملدة ثالثة �أيام ،وذلك
خالل الفرتة ما بني  3اىل  5من �شهر دي�سمرب
املا�ضي.
وي�سعى ق�سم اخلدمات الغذائية من خالل هذه
احلملة �إىل �إدراج وجبات �صحية �ضمن قوائم
الطعام ،بحيث ال تقل ت�شكيلة الوجبات ال�صحية عن
وت�ضم ال�سندوي�شات،
 %40من القوائم املتوفرة،
ّ
وال�سلطات ،والوجبات اخلفيفة وب�أ�سعار منا�سبة.
وتهدف احلملة �إىل التعريف مبهمة ودور ق�سم
اخلدمات الغذائية كهيئة ت�رشف على املطاعم
داخل احلرم اجلامعي ،كما تطلع الطلبة على اخلطط
وامل�شاريع التي �سيتم تنفيذها يف امل�ستقبل القريب
لتح�سني جودة الأغذية ،و�سالمتها وتنوعها� .إ�ضافة
�إىل تر�سيخ مفهوم الوجبة ال�صحية يف جميع
نقاط البيع ،ون�رش ثقافة الغذاء ال�صحي لدى طلبة
اجلامعة ومنت�سبيها.
ا�ستمرت � 3أيام من 5-3
وتخلّل احلملة التي
ّ

�صباحا حتى
دي�سمرب  2012من ال�ساعة التا�سعة
ً
مكون من ال�سلطات
ظهرا بوفيه �صحي ّ
الواحدة ً
والفواكه وامل�شويات والفواكه املجففة واملك�رسات
غري املحم�صة ،ومت توزيع ا�ستبيان على الطالب
والطالبات لتقييم نوعية الوجبات املقدمة و�سعرها
وب�شكل عام خ�صائ�ص الوجبات املقدمة وخدمة
موظفي الكافترييات وجممع املطاعم ،ومت طرح
عدد من الأ�سئلة حول كيفية تلبية وحت�سني فر�ص
احل�صول على االحتياجات الغذائية وامل�رشوبات
الباردة وال�ساخنة باجلامعة.
ويف تعليق لها على احلدث قالت رئي�س ق�سم
اخلدمات الغذائية الأ�ستاذة دينا جمال ا�سعيفان �أنه
مت تنظيم هذه احلملة التي تع ّد الثانية من نوعها
ّ
للق�سم بغية الرتكيز على �أهمية تناول الوجبات
ال�صحية  ،حيث مي�ضي الطالب يف املتو�سط من
� 8-6ساعات داخل احلرم اجلامعي  ،وال بد �أن
يكون للوجبات ال�رسيعة وامل�رشوبات الغازية �أثر
�سلبي على الطالب بعد � 4سنوات درا�سية.
وذكرت �أن الدرا�سات احلديثة �أظهرت �أن نوعية
الغذاء لها �أثر مبا�رش على الأداء العقلي والتح�صيلي
للطالب و�إ�صابته بالأمرا�ض التي ترتبط ب�أمرا�ض
مزمنة خطرية مثل ارتفاع ال�سكر وال�ضغط

والأمرا�ض املعوية والتنف�س ،م�ؤكدة يف هذا ال�صدد
�أن احلملة هدفت �إىل الرتكيز على مو�ضوع عر�ض
مبان باجلامعة وهي كلية
الوجبات ال�صحية يف ٍ 6
العلوم وكلية الإدارة واالقت�صاد وجممع املطاعم
ومباين الن�شاط الطالبي.
ي�شار �إىل �أن الق�سم ي�سعى يف امل�ستقبل �إىل تنظيم
فعاليات ت�شمل الطالب و�أولياء الأمور ،وذلك
بالتعاون مع القطاعني العام واخلا�ص يف هذا
املجال ،الأمر الذي من �ش�أنه تغيري ال�صورة النمطية
ال�سائدة عن اخلدمات الغذائية.
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حـــــــوارات

حـــــــوارات

في حوار خاص مع خريجة متميزة:

نورة اليزيدي تروي قصة كفاحها في الدراسة والعمل
حوار :زهرة عبدالعزيز

نورة اليزيدي خريجة حما�سبة ومالية من كلية
الإدارة واالقت�صاد‘ بد�أت العمل يف اجلامعة كم�ساعد
�إداري يف �إدارة اخلدمات الطالبية عام  2008بعد
عدة وظائف ق�صرية يف جهات خمتلفة وهي الآن
رئي�س ق�سم �صندوق الطلبة .من �إحدى خريجات
وموظفات قطاع �ش�ؤون الطالب املتميزات دفعة
 2012تروي لنا ق�صة كفاحها يف �سبيل التفوق يف
الدرا�سة والعمل معا.
يف حوار خا�ص مع جملة قطاع �ش�ؤون الطالب،
حتدثت لنا نورة عن ق�صة كفاحها والتحديات التي
واجهتها من �أجل التفوق يف الدرا�سة والعمل فقالت
نورة :لظروف عائلية مل ا�ستطع دخول اجلامعة بعد
انهاء الثانوية مبا�رشة فالتحقت مبعهد لدرا�سة
برجمة احلا�سب الآيل ومن بعدها �شاركت يف �أعمال
تطوعية عديدة عن طريق مركز قطر للعمل التطوعي
�أحببت من خاللها بيئة العمل وقررت �أن �أعمل
بوظيفة ثابتة ،وعندما بد�أت العمل الحظت املزايا
التي يتمتع بها املوظف حامل ال�شهادة اجلامعية
عن غريه و�أدركت �أنه ال بد و�أن انهي درا�ستي
اجلامعية خ�صو�ص ًا و�أين قد انهيت املرحلة الثانوية
بتفوق ،تقدمت بطلب قبول للجامعة لكلية الإدارة
واالقت�صاد لعلمي �أنها مطلوبة ب�سوق العمل و�أنه
تخ�ص�ص ميكن �أن �أجمع فيه بني الدرا�سة والعمل.
عندها و�ضعت لنف�سي هدفني� :أولهما �أن �أتخرج
بتفوق لأمتكن بااللتحاق بجامعة عريقة لإكمال
درا�ساتي العليا ،والثاين اثبات جدارتي بالعمل وجز�أ
من ذلك تقديرا ملدرائي لدعمهم يل .ومتكنت من
حتقيق الهدفني وهلل احلمد .
�أما يف ما يخ�ص ال�صعوبات التي واجهتها يف
م�شوارها اجلامعي قالت نورة :من رزق همة عالية
يعذب مبقدار علوها ،كما قال ال�شاعر :و�إذا كانت
النفو�س كبارا تعبت يف مرادها الأج�سام .
كنت اعمل �صباح ًا و�أح�رض املحا�رضات بعد الدوام
مما يعني ق�ضاء �أكرث من اثنا ع�رشة �ساعة من
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العمل املتوا�صل خارج املنزل وكنت ا�ضطر للعمل
�أيام االجازات فكنت اخ�ص�ص يوم اجلمعة للدرا�سة
واالنتهاء من الواجبات ويوم ال�سبت لالنتهاء من
�أعمال املكتب .ف�أن ت�ضطر �أن تعمل وتدر�س بنف�س
الوقت ،يعني ذلك �أنك �ستتخلى عن �أ�شياء مهمة
كثرية يف حياتك منها احلياة االجتماعية .فال
ميكننا القول �إن حتقيق التوازن بني العمل والدرا�سة
هو �أمر ب�سيط �أو �سهل .ويعلم جميعنا ،وخا�صة
من اخترب هذه التجربة �أنها �شاقة ومتعبة ،ولكن
حتقيق النجاح يف املجال املهني ويف نف�س الوقت
حتقيق النجاح يف املجال الذي تدر�سه يف اجلامعة،
ال يعترب �أمراً م�ستحي ًال �أبداَ وذلك ملن كانت لديه
الإرادة فعال لتحقيق ذلك.
وذكرت نوره � :أن اكت�ساب العلم واخلربة بالعمل
قدم لها قيمة م�ضافة لدرا�ستها من خالل التجربة
الواقعية والأمثلة التي قد ت�ساعدها على فهم
�أكرب لدرا�ستها .فقد عملت يف بداية ت�أ�سي�س �إدارة
اخلدمات الطالبية بقطاع �ش�ؤون الطالب و�أثمر
وجودها �إىل جانب الطالب كطالبة �إىل معرفة
احتياجاتهم ،اقرتاحاتهم� ،شكاويهم من �أجل تطوير
اخلدمات الطالبية وتذليل ال�صعوبات التي يواجها
الطالب.
و�أ�ضافت نورة �أن هذا اجلهد املتوا�صل يف اخلم�س

�سنوات جعلها ت�ستحق التخرج يف قائمة املتفوقني
والتكرمي يف حفل التميز الذي �أقيم يف كتارا ،كما
كان لتكرمي �سمو الأمري املفدى يف حفل التخرج
قيمة معنوية كبرية ولفتة كرمية من �سموه لطالبات
جامعة قطر .وقالت نورة « تكرمي الأمري فرحة
مل �أكن �أحلم بها �أو اتخيلها فهي بالن�سبة يل فخر
�س�أحتفي به ما حييت».
وقالت نورة �أن م�سريتها التعليمية وم�شوار
الدرا�سات العليا مل ينتهي بعد ،و�سوف توا�صل درا�سة
املاج�ستري يف جمال الإدارة واالقت�صاد ،بالإ�ضافة
ل�سعيها �إىل التطوير ال�شخ�صي والوظيفي يف جمال
عملها بقطاع �ش�ؤون الطالب.
ويف كلمة �أخرية ،تقول نورة  :لكل فرتةٍ من حياة
املرء �أولوية  ..ت�سيطر على يومه ويجعل كل ما
�سواها �شيء ثانوي ..و التنظيم والتخطيط ميكن
�أن يعتربا من الأمور الأ�سا�سية لتحقيق النجاح يف
احلياة ب�شكل عام ،ف�إنهما �أي�ض ًا �رضوريان للنجاح
الدرا�سي واملهني� .أكتب �أهدافك لتحول الأماين �إىل
احتياجات  ،وامل�ستحيل �إىل ممكن  ،والأحالم �إىل
واقع .و�أخرياً �أقول كما يقول اجلرنال جورج باتون:
« ال �أخ�شى الف�شل و�إمنا �أخ�شى �أن ينطفئ ذلك املحرك
بداخلي والذي يقول يل دوم ًا ( هناك �شخ�ص يجب
�أن يكون يف القمة  ،ملاذا ال تكون �أنت؟) «.

في مقابلة مع رئيس الخدمات الغذائية بالجامعة:

األستاذة دينا اسعيفان :هدفنا هو توفير غذاء صحي  ،آمن  ،ونظيف
�أكدت رئي�س ق�سم اخلدمات الغذائية ب�إدارة اخلدمات
الطالبية الأ�ستاذة دينا ا�سعيفان �أن الق�سم ي�سعى
لتحقيق �أهداف وتطبيق معايري من �أهمها احلفاظ
على توفري غذاء نظيف و�صحي و�آمن ومتنوع،
�ضمن �أ�سعار منا�سبة ومقبولة.
و�أ�ضافت دينا خالل مقابلة مع جملة �ش�ؤون
الطالب� ،أن الق�سم ر�سم طرقا وا�سرتاتيجيات
خلف�ض �أ�سعار الوجبات من �ضمنها تقدمي وجبات
البوفيهات  ،وذلك �ضمن وجبة الإفطار ووجبات
الغداء يف جميع نقاط البيع املتواجدة يف الكليات
ويف جممع املطاعم.
و�أ�شارت �إىل ما مت م�ؤخراً من حتديثات يف هذا
القطاع حيث مت افتتاح بوفيه جديد للإفطار يف
مطعم « »penneاملوجود يف جممع املطاعم
بنات ،فيما عمل الق�سم م�ؤخرا على توفري خدمة
البوفيهات يف كل من كافترييا كلية الهند�سة بنني،
ومبنى البنني الرئي�سي �إ�ضافة �إىل كلية االقت�صاد
وكلية العلوم  ،مبينة �أن الغر�ض من �إن�شاء
البوفيهات هو تقدمي عدة �أ�صناف من الوجبات
وب�سعر منا�سب يرتاوح بني � 15إىل  20ريال.

�أما يف ما يتعلق بطريقة حت�ضري الطعام فقالت
الأ�ستاذة دينا �أنه يتم حت�ضري الوجبات يف جميع
مطاعم اجلامعة ح�سب �أعلى معايري ال�صحة
والنظافة  ،م�ضيفة �أنها ومب�ساعدة طالبات كلية
العلوم  -ق�سم التغذية  -قامت بو�ضع خطة
لإ�ضافة �شوربة يومية ونوعني من ال�سلطات
والبا�ستا املح�رضة من ع�صري اخل�ضار وحبوب
القمح الكاملة التغذية  ،بالإ�ضافة �إىل ت�شكيلة
وا�سعة من الفواكه الطازجة  ،وذلك بهدف االهتمام
باجلانب ال�صحي لطلبة وموظفي اجلامعة.
وذكرت �أن ق�سم التغذية يقوم يف هذا ال�صدد
ب�إدخال مفهوم الغذاء ال�صحي يف الثقافة الغذائية
من خالل �إ�ضافة وجبات منخف�ضة ال�سعرات
احلرارية ،و�أ�ضافت قائلة « :اخلطة الغذائية يف
اجلامعة ت�سري على خطى منتظمة وطموحة لتقدمي
املزيد».
وذكرت �أن الق�سم قام بعمل ا�ستفتاء على
الفي�سبوك وتويرت �شمل جمموعة من املطاعم
امل�شهورة وكانت نتيجة الت�صويت مل�صلحة مطعم
« »Subwayمبينة �أن اختيار هذا املطعم يرجع

�إىل �أنه يقدم وجبات �صحية وطازجة وب�أ�سعار يف
متناول اجلميع.
وو�ضحت �أن الق�سم �سيفتتح فرعا من هذا املطعم
يف احلرم اجلامعي قريبا ،وذلك نزوال عند رغبة
طالبات وطالب اجلامعة ،وبينت �أن هذه النقلة
النوعية يف اخلدمات الغذائية املقدمة يف اجلامعة
القت ا�ستح�سان اجلميع ،حيث ت�صل مركز اخلدمات
الغذائية ر�سائل �شكر وتقدير با�ستمرار عرب
الفي�سبوك وتويرت وبريد اخلدمات الغذائية.
ونا�شدت الأ�ستاذة دينا عدد من الطالب للم�شاركة
يف �صنع القرار وابداء ر�أيهم من خالل الفي�سبوك
وتويرت والربيد التابع ملركز اخلدمات الغذائية ،
وذلك بغية ا�ستمرار التطوير والتح�سني للأف�ضل ..
م�ؤكدة �أن تلك امل�شاركة ت�ساعد على �إغناء الر�أي
وحتديد اخليار ال�صائب.
ويف الأخري وجهت الأ�ستاذة دينا ن�صائح غذائية
لطالب اجلامعة منها  :التنويع يف الوجبات
وعدم الرتكيز على تناول �صنف واحد من الطعام
 ،وتناول الفواكه  ،وجتنب الإكثار من الن�شويات
واحللويات� ،إ�ضافة �إىل تناول ح�صة �أو ح�صتني من
ال�سلطة يوميا ،و�رشب احلليب قليل الد�سم .
ي�شار �إىل �أن ق�سم اخلدمات الغذائية تطور ب�شكل
كبري يف الآونة الأخرية وذلك من خالل و�ضع
خطط جديدة لتح�سني وتطوير اخلدمات الغذائية
يف اجلامعة ،حيث ت�ضمنت التحديثات تطويرا
لقوائم الطعام ،و�إدخال ا�سماء مطاعم جديدة على
قائمة املطاعم املوجودة يف اجلامعة ،ا�ضافة �إىل
�سعي الق�سم لتوفري وجبات �صحية وب�أ�سعار يف
متناول اجلميع.
ويعمل الق�سم على حت�ضري مفاج�آت عدة من
�ضمنها� :إدخال موردين جدد �إىل اجلامعة لتقدمي
قوائم طعام خمتلفة ومتنوعة ،وو�ضع معلومات
غذائية على كل وجبة بالإ�ضافة �إىل عمل حملة
توعوية ب�أهداف ودور ق�سم الأغذية  ،وحمالت
التوعية للأغذية ال�صحية واملفيدة جل�سم االن�سان.
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من بينها تطوير كفاءة وأداء السائقين :

الخدمات الطالبية تدخل تحسينات جديدة في خدمة المواصالت
يف اطار حت�سني اخلدمات املقدمة لطلبة
وطالبات اجلامعة قامت وحدة املوا�صالت
ب�إدارة اخلدمات الطالبية ب�إدخال بع�ض
التغيريات املهمة على خدمة اجلامعة �إك�سرب�س
للطالبات تلبي ًة الحتياجات الطالبات ب�شكل
فعال ومبرونة و�رسعة.
حيث مت ت�شغيل اخلدمة مبكرا لطالبات املرحلة
الت�أ�سي�سية .بالإ�ضافة �إىل زيادة عدد نقاط
اخلدمة من � 6إىل  8مباين بناء على رغبة
الطالبات ،كما مت زيادة عدد احلافالت وتغيري
طريقة توزيعها  ،وذلك بتوحيد �شعار اخلدمة
على جميع احلافالت ،وترقيمها ب�أرقام تدل
على املباين التي تخدمها كل حافلة ،حيث �أن
حافلة رقم  1تخدم ثمان مباين بينما حافلة
رقم  2تخدم ثالث مباين فقط وهي كلية العلوم
وكلية االدارة واملكتبة وذلك لتوفري الوقت على
الطالبات يف املباين املتباعدة والتي ت�ستوعب
عدد كبري من املقاعد واملحا�رضات الدرا�سية.
عالوة على ذلك ،ت�ستمر الوحدة باملتابعة مع
اجلهات املعنية داخل اجلامعة لرتكيب مظالت
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مكيفة يف جميع نقاط اخلدمة املتاحة.
ولقد مت بنجاح بدء خدمة اجلامعة �إك�سرب�س
لق�سم البنني والتي تخدم  4مباين يف الوقت
احلايل مع امكانية زيادتها بح�سب احلاجة،
و�ستقوم الوحدة �أي�ضا بتوفري املظالت املكيفة
يف نقاط اخلدمة.
من التغيريات �أي�ضا والتي تتعلق بخدمة
املوا�صالت للطالبات من املنزل �إىل اجلامعة
والعك�س ،مت فتح باب الت�سجيل للطالبات
امل�ستجدات خالل اللقاء التعريفي و�أي�ضا
ا�ضافة رحلة جديدة من املنزل للجامعة جلميع
الطالبات عند ال�ساعة � 11صباحا وذلك خلدمة
�أكرب عدد من الطالبات وت�سهيل و�صول الطالبات
للجامعة يف الوقت املحدد.
ويف اطار حت�سني �أداء ال�سائقني عملت وحدة
املوا�صالت بالتعاون مع �رشكة موا�صالت على
تطوير كفاءة و�أداء ال�سائقني احلاليني وذلك
ب�إحلاقهم بدورات تدريبية تتعلق بقواعد الأمن
وال�سالمة املرورية ،وكيفية احلفاظ على �سالمة
الطالبات يف احلافالت ،كما يجري التعاون مع

ال�رشكة لإعادة توزيع احلافالت يف املناطق
ال�سكنية لتوفري الوقت وت�سيري اخلدمة ب�شكل
�أكرث فعالية.
كما تعمل الوحدة يف هذه الفرتة على حت�سني
نظام الت�سجيل يف اخلدمة وذلك لتقليل �أعداد
الطالبات يف الئحة االنتظار و�إعطاء الطالبة
الفر�صة يف تغيري وقت القدوم �أو العودة
وتو�ضيح الفر�ص املتاحة يف حال عدم توفر
مقاعد �شاغرة يف الرحلة.

توسيعات جديدة لمعمل الكتابة بالجامعة
�أعلن معمل الكتابة بجامعة قطر عن �إطالق تو�سعة
جديدة له مببنى الن�شاط الطالبي بنات ،حيث قام
ب�إ�ضافة قاعة درا�سية كبرية ب�سعة ت�سع طاوالت
�إ�ضافة اىل مكتب مزود بـ «بروجكرت» ال�ستخدامه
يف ور�ش العمل وعقد االجتماعات املختلفة.
كما بد�أ املعمل ر�سميا بتقدمي خدمات الكتابة
باللغة العربية مع اال�ستاذة فاطمة حمور
�أخ�صائية الكتابة باللغة العربية ،حيث �أ�صبح
ب�إمكان الطالبات من خمتلف الكليات القيام
بتحديد موعد عن طريق االنرتنت وح�ضور جل�سات
الكتابة القيمة التي تقدمها الأ�ستاذة فاطمة.
ويف هذا ال�صدد قام املعمل بتنظيم ور�شة عمل

للطالبات بالتعاون مع ق�سم اللغة العربية
ا�ستمرت �ساعتني قدمها كل من الدكتور حممد
العبيدي والدكتورة هنادي من�صور من ق�سم اللغة
العربية باجلامعة.
كما قامت كذلك اال�ستاذة �أنيتا قاجار مدير معمل
الكتابة والأ�ستاذة دانا �شعبان املخت�صة بالكتابة
باللغة االجنليزية بتنظيم ثالث ور�ش عمل حول
خمتلف حتديات ومهارات الكتابة واختبار
.IELTS
ي�شار �إىل �أن املعمل يوفر مواد ب�رصية �سمعية
مفيدة ،وار�شادات ودرو�سا يف الكتابة وعرو�ضا
تقدميية ميكن للطلبة حتميلها واال�ستماع اليها

عن طريق الهاتف والو�سائط املختلفة التي ت�ساعد
يف ذلك .كما ميكن للطالب زيارة موقع املعمل
لال�ستفادة من تلك امل�صادر يف الوقت الذي
ينا�سبهم وكذلك لت�سجيل مواعيد مع الق�سم.
كما ي�سعى املعمل لتقدمي خدمات �أكرث خالل
هذا الف�صل تت�ضمن توفري خط �ساخن للطالبات
والطالب ،حيث ي�ستطيع الطالب االت�صال
واحل�صول على ار�شادات واقرتاحات �رسيعة
�ست�ساهم يف حل الأ�سئلة واال�شكاالت التي
تواجههم حول الكتابة ومهاراتها .كما ميكن
للطلبة التوا�صل مع املعمل عرب ح�سابات املعمل
يف الفي�س بوك وتويرت.

قسم الخدمات االولية ينقل مقره إلى مبنى النشاط الطالبي بنات
�سعيا من ق�سم اخلدمات االولية لتح�سني اخلدمات
املقدمة لطالب وطالبات جامعة قطر وت�سهيل
احل�صول عليها من خالل مركز واحد ،قام الق�سم
بافتتاح مقر جديد له مببنى الن�شاط الطالبي
للبنات .ويهدف ق�سم اخلدمات الأولية اىل تقدمي
خدمات متعددة ومتنوعة لطلبة جامعة قطر من
�ضمنها :خدمة املوا�صالت ،الطباعة والت�صوير،
اخلزائن والبطاقات اجلامعية� ،إ�ضافة �إىل قيامه
بالإ�رشاف على بع�ض اخلدمات االخرى ،التي
مت التعاقد على تقدميها للطلبة يف داخل احلرم
اجلامعي.
كما قام الق�سم م�ؤخرا بتمديد فرتات عمل مراكز
الطباعة والت�صوير يف مبنى املكتبة اجلديدة،
حيث �أ�صبح ب�إمكان الطلبة اال�ستفادة من
اخلدمات على مدار اال�سبوع من االحد اىل اخلمي�س
وذلك يف الفرتة ما بني ال�سابعة والن�صف �صباحا
وحتى العا�رشة م�ساء ،ويف يوم ال�سبت من ال�ساعة
� 8صباحا اىل ال�ساعة  3ظهرا.
و�شمل متديد �ساعات العمل �أي�ضا مباين الأن�شطة

الطالبية � ،إذ تتوفر اخلدمة يف مبنى االن�شطة
الطالبية بنات من ال�ساعة � 7:00صباحا �إىل
 5:30م�ساء  ،فيما متتد �ساعات العمل يف مبنى
الن�شاط -بنني من ال�ساعة ال�سابعة والن�صف �إىل
ال�ساعة الثانية والن�صف ظهرا  ،وذلك على مدار
خم�سة �أيام من الأحد �إىل اخلمي�س.
ومن اجلدير بالذكر ان مركز الطباعة والت�صوير
يوفر خدمة الطباعة �أون الين لطالب اجلامعة،
وذلك خالل �ساعات و�أيام العمل الر�سمية ،حيث

ا�صبح ب�إمكان الطالب تقدمي طلب الطباعة عرب
االنرتنت واحل�صول على طلبه جاهزاً من خالل
مركز الطباعة والت�صوير.
كما يحث ق�سم اخلدمات االولية الطلبة على �إبداء
مالحظاتهم ومقرتحاتهم يف ما يتعلق باخلدمات
التي يوفرها الق�سم وذلك بهدف امل�ساهمة يف
تطوير وحت�سني نوعية هذه اخلدمات وميكن
للطلبة تقدمي �آراءهم عن طريق الربيد الر�سمي
للق�سم . primaryservices@qu.edu.qa
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بعنوان التحفيز وتقدير الذات :

شؤون الطالب نظم ورشة عمل لتطوير وتحفيز الموظفين
نظمت جلنة التدريب والتطوير يف قطاع �ش�ؤون الطالب ور�شة عمل بعنوان «التحفيز وتقدير الذات» والتي �أقيمت يف الفرتة 29-25
نوفمرب  ،2012وقدمها الأ�ستاذ نا�رص طلعت اخلبري وامل�ست�شار واملدرب يف جماالت القيادة والإدارة واملبيعات والت�سويق .وقد �شارك
يف الور�شة موظفي قطاع �ش�ؤون الطالب ور�ؤ�ساء الأق�سام والإدارات.
وا�ستعر�ض املدرب عدة موا�ضيع تتعلق
باملعارف واملهارات التي ت�ساعد املوظفني يف
�أداء دورهم الوظيفي واملهني بكفاءة واقتدار
بحيث يكون لديهم التحفيز الذاتي والتقدير
للذات والثقة بالنف�س.
كما تناول املحفزات اخلارجية واملحفزات
الداخلية ،و�أن املحفز اخلارجي ال ي�ستمر طويال،
مو�ضحا �أن �إدارة الذات تعني �إدارة ال�شخ�ص
لأفكاره وم�شاعره وطاقاته نحو الهدف الذي
ي�صبو �إىل حتقيقه .ومن خالل قدرة املوظف
على �إدارة الذات ،ف�إنه ي�ستطيع �أن يتخذ القرار
املنا�سب ،ويقيم عالقات عمل ناجحة ،ويدير
�أعماله واجتماعاته ويتعامل بحكمه مع
امل�شكالت.
كما ناق�ش �أهمية حتديد الأهداف ك�أحد العوامل
التي ت�ساعد على التحفيز ،بحيث متد العقل
الواعي والالواعي بالرتكيز حتى يتم �إكمال
املهام وزياده احلافز الداخلي.
وتطرق الأ�ستاذ طلعت �إىل عنا�رص التحفيز
الذاتي ،وهي الإعداد والتح�ضري للأهداف،
والتدريب على كيفية حتقيقها ،واملرونة يف
و�ضعها  ،واملتعة �أثناء العمل على حتقيق
الأهداف ،لأنه من �أجل حتفيز نف�سك للقيام
مبجهود ما �أو البدء يف خطوة حمددة عليك �أن
تقوم ب�شيء يجلب املتعة لك ،ويعطيك قدر من
الطاقة واالنطالقة نحو حتقيق هدفك.
كما �أو�ضح �أن من مهارات حتفيز النف�س� ،أن
تقول بع�ض العبارات الت�شجيعية بحيث تربمج
عقلك الباطن مبجرد االعتقاد بها وتكرارها
و�ستجد �أنها تقوي الدافعية لديك .وكذلك ميكن
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اال�ستاذ نا�رص طلعت
�أن تكافئ نف�سك عند كل جناح �أو جمهود ي�ستحق
االطراء.
ويف ختام الور�شة مت توزيع ال�شهادات على
امل�شاركني ،الذين �أ�شادوا بهذه املبادرة ومتنوا
�أن ت�ستمر جلنة التدريب والتطوير يف تنظيم
مثل هذه الدورات التي ت�ساعد يف تطوير وتنمية
املهارات واخلربات العملية للموظفني.
وعن �أهمية هذه الور�شة فقد �أكد الأ�ستاذ نا�رص
املري ،مدير �إدارة الت�سجيل ،على �أن توقيت
الور�شة جاء منا�سبا خا�صة بعد انتهاء فرتة
�ضغط العمل التي �صاحبت بداية الف�صل الدرا�سي
خريف  ،2012م�ضيفا �أن املحا�رض كان خفيف
الظل ويتجاوب مع امل�شاركني ويتفاعل مع
تعليقاتهم ،كما انه متيز يف �إدارة الور�شة
وتنويع الو�سائل التدريبية والعرو�ض التقدميية
وكليبات الفيديو التحفيزية التي عر�ضها خالل
اليوم.

�أما مي �سليم ،م�ساعد تنفيذي مبكتب نائب رئي�س
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب ،فر�أت �أن التحفيز هو
�أ�سا�س العمل للموظف ،و�أن الور�شة كانت فريدة
من نوعها يف تغيري نف�سية املوظف وبيئة العمل
وحتفيزه وتقديره لذاته� .أما نادية اخلليفي
�أخ�صائي قبول ،فقالت ب�أن الور�شة كانت نقلة
نوعية لبيئة املوظف حيث خرج من بيئة العمل
الروتيني �إىل بيئة حمفزة ومركزة على مو�ضوع
التحفيز الذاتي ،م�شرية �إىل �أنها ا�ستفادت من
الور�شة كثريا.
اما �أ�سماء النعيمي ،رئي�س ق�سم الريا�ضة
والرتفيه ،ف�أ�شارت �إىل �أن الور�شة �ساهمت
يف توا�صل املوظفني من خمتلف الإدارات
مع بع�ضهم البع�ض خا�صة بني املوظفني
املتواجدين يف مباين متباعدة ،كما �أن الور�شة
�أعطت الر�ؤ�ساء واملدراء بع�ض الأفكار العملية
يف حتفيز موظفيهم.

وبدورها قالت �سمية �صالح ،رئي�س وحدة الدعم
الأكادميي ،ب�أن الور�شة حازت على ر�ضى
موظفيها ،وكيف �أن املوظفني �أ�صبحوا يفكرون
يف �إجناز املهام بطرق مبتكرة وخمتلفة.
كما عربت عن ر�ضاها ال�شخ�صي بطريقة
مقدم الور�شة اجلديدة والأن�شطة املتنوعة
والفيديوهات امل�ؤثرة التي عر�ضها.
�أما ندى العمادي ،مر�شد مهني �أول مبركز
اخلدمات املهنية ،فقالت ب�أن الور�شة ك�رست
الروتني اليومي للموظفني خا�صة �أنها �أقيمت
خارج �أجواء العمل ،واالجتماع مع املوظفني
يف مكان واحد .ورغم �أن بع�ض عنا�رص الور�شة
لي�س جديدا عليها� ،إال �أنها ر�أت �أن الور�شة كانت
جيدة ومتنت الأف�ضل يف املرات القادمة.
كما �أكدت منرية النعيمي الأخ�صائية يف ق�سم
الت�سجيل على �أن الور�شة �ساهمت يف زيادة
وتوطيد عالقتها وتعاملها مع الطلبة ،معربة عن
�أملها يف تنظيم ور�ش م�ستقبلية من �أجل تغيري
جو العمل وحتفيز املوظف على املثابرة والعطاء
با�ستمرار.
من جهتها قالت نورة اليزيدي ،رئي�س ق�سم
�صندوق الطلبة ،ب�أن الور�شة كانت متميزة من

حيث اختيار الوقت واملكان املنا�سبني ملعظم
املوظفني ،وكذلك فكرة تق�سيم امل�شاركني �إىل
جمموعات يف �أكرث من يوم كانت مريحة بحيث
�أمكن للموظفني اختيار الوقت الذي ينا�سبهم
بالتناوب مع زمالء العمل.
من اجلدير بالذكر �أن مهمة قطاع �ش�ؤون الطالب
هي �صنع بيئة تتمركز حول الطالب نف�سه ،وذلك
من خالل تقدمي فر�ص مبتكرة ،وبرامج ذات

جودة عالية ،بالإ�ضافة �إىل توفري خدمات ذات
كفاءة عالية بغية �إثراء اخلربة التعليمية للطالب
و�صقل منوهم ال�شخ�صي.
كما تتمثل ر�ؤية القطاع يف �أن يكون املكان
الذي ي�شعر فيه الطالب بالدعم والرعاية ويوفر
له الفر�ص للم�شاركة بحما�س يف عملية التعلم
والنمو ،مع احلفاظ على �أعلى امل�ستويات
و�أرقاها يف الأداء املهني والتعليمي.

جانب من الور�شة
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قدمها األستاذ عبدالرحمن الحرمي:

ورشة عمل ألولياء األمور بعنوان «التفاعل في التواصل»
نظمت وحدة �أولياء الأمور ور�شة عمل بعنوان
«التفاعل يف التوا�صل» قدمها الأ�ستاذ الرتبوي
عبدالرحمن احلرمي يف فندق االنرتكونتيننتال
ملدة ثالث �ساعات .ح�رض الور�شة  54من �أولياء
�أمور طلبة اجلامعة ،وهدفت الور�شة �إىل تثقيف
االهل وتوعيتهم حول اهمية دورهم يف حياة
�أبنائهم الطلبة  ،والرتكيز على �إن احلوار الأ�رسى
من �أهم و�سائل االت�صال بني �أفراد الأ�رسة
فهو طريقة من طرق غر�س املحبة وو�سيلة من
و�سائل زرع املودة والألفة وعام ًال �أ�سا�سي ًا يف
تعزيز العالقة الأ�رسية.
وقد �أكد اال�ستاذ احلرمي على اهمية منح
الأبناء فر�صة للتعبري عن رغباتهم واختيار
تخ�ص�صاتهم يف جمال الدرا�ســــة والعمل،
والتي جتعلهم م�س�ؤولني عن �أقوالهم و�أفعالهم،
واتخاذ قراراتهم و�إن ا�ستدعى الأمر من االهل
التدخل فليكونوا نا�صحني وموجهني ومر�شدين.
مو�ضحا �أن التعرف على م�شاكل االبناء يف وقت
مبكر �أف�ضل الن حلولها تكون ب�سيطة و�سهلة

�صورة جماعية للم�شاركني
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قبل �أن تكرب في�صبح حلها �أكرث تعقيدا.
كما نوه احلرمي على �أهمية املرحلة اجلامعية
للأبناء و�أن توفر دور الأهل �أ�سا�سيا للتوا�صل
مع اجلامعة بكل خدماتها كالإر�شاد االكادميي،
واخلدمات املهنية وق�سم دعم التعلم وغريها
مل�ساعدة ابنائهم ب�شتى الطرق.
ويف نهاية الور�شة مت توزيع ا�ستبيان ال�ستطالع
ر�ضى االهل عن الور�شة وكانت النتائج ايجابية
جدا حيث عرب االهل عن رغبتهم يف ح�ضور
الور�ش القادمة لأهميتها وفاعليتها ،معربني
عن �شكرهم لوحدة �أولياء الأمور على هذا الور�شة
واللفتة الكرمية يف التوا�صل مع �أولياء الأمور.
من جهة �أخرى ،فتتمثل ر�سالة برنامج �أولياء
�أمور الطلبة يف تي�سري وتطوير ودعم العالقات
الدائمة بني اجلامعة و�أولياء الأمور وم�ساعدتهم
لي�صبحوا �رشكاء اجلامعة يف العملية التعليمية
والتطويرية لطلبة جامعة قطر مما يدعم املهمة
التعليمية للجامعة.
وتعترب وحدة برنامج �أولياء الأمور بوابة

اال�ستاذ عبدالرحمن احلرمي
التوا�صل بني اجلامعة و�أولياء الأمور ،وتقدم
خدمات عديدة لهم منها تعريفهم باخلدمات
املقدمة للطالب والإجابة على ا�ستف�ساراتهم
وتنظيم لقاءات دورية معهم وغريها من
اخلدمات ،وذلك يف �سبيل تعزيز دور �أولياء
الأمور يف املجتمع اجلامعي لدعم جناح وتطور
الطالب.

ورشة عمل تناولت سبل وطرق تحديد األهداف
نظمت �إدارة االن�شطة الطالبية بالتعاون مع
م�رصف الوقت ور�شة عمل حتت �شعار «حدد
هدفك» .تناولت الور�شة التي قدمها الأ�ستاذ
ه�شام زكي طرق و�سبل حتديد الأهداف بفاعلية
وذلك يوم ال�سبت  24من �شهر نوفمرب .2012
وهدفت الور�شة �إىل التعرف على قوة التفكري
وت�أثريها يف حتقيق االهداف والتعرف على
ال�رشوط الالزمة لتحديد الهدف� ...إ�ضافة
�إىل معرفة عنا�رص الهدف الناجح ،وممار�سة
التطبيقات العملية لو�ضع الأهداف الناجحة.
وتطرق مقدم الور�شة �إىل عدة حماور من بينها:
«دورنا يف احلياة» ،حيث �أن حياتنا مرتبطة
نف�سيا ومعنويا بالأهداف ،كما تناول اال�ست�سالم
و�سلبياته عند ال�سعي لتحقيق االهداف ،و�أ�شار
�إىل �أن حتديد االهداف يكمن يف انه �إذا مل يكن
لدينا �أهداف ف�سنكون �أداة لتحقيق �أهداف
الآخرين .
و�شملت الور�شة �رشوط حتديد الهدف ومن
�ضمنها املرونة  ،و�رضورة �أن يكون الهدف يف
حدود االمكانيات� ،إىل جانب التخل�ص من عقدة
ال�سمعة ،والرغبة يف االنت�صار �إذ قد ت�أثر هذه

جانب من الور�شة

الأمور �سلبا على م�سرية حتقيق الهدف والف�شل
من �أ�سا�سها.
كما تناولت الور�شة عنا�رص الهدف الإيجابي
والتي ت�شمل عدم التفكري فيما لي�س موجود،
والرتكيز على املراد من الهدف بعيدا عن
الت�شتيت� ،إ�ضافة �إىل اال�ستفادة من امل�شاكل
التي قد تعرت�ض طريق الهدف وحتويلها �إىل
ما يخدم ويحقق الأهداف  ،فيما �شملت عنا�رص
الهدف الإيجابي �رضورة حتديد نتيجة للهدف،
وت�سجيل جميع التفا�صيل التي من �ش�أنها
ت�سهيل معرفة الهدف � ،إ�ضافة �إىل توثيق جميع
اخلطوات  ،ومن ثم قيا�س التقدم �أثناء تنفيذ
الهدف.
ومن عنا�رص الهدف الإيجابي التي تناولتها
الور�شة اخليال ،حيث يعترب اخليال �أقوى من
الإرادة ،كما �ضمت عنا�رص الهدف �أي�ضا مالئمة
الهدف مع قيم ومعتقدات �صاحب الهدف،
ومالئمته كذلك مع القيم واملبادئ العامة
للمجتمع ،وا�ستخدام النية كق�صد واجتاه م�صحوب
بعزمية يف �سبيل حتقيق نتيجة مرغوبة ،وجتنب
معيقات النية مثل التمني وغريه .

اال�ستاذ ه�شام زكي
و�شملت الور�شة تطبيقات وتدريبات عملية
لطرق و�سبل و�ضع االهداف من �ضمها كتابة
�سيناريو حلياة املتدرب بعد حتقيق �أهدافه بناء
على خياله ،وكذلك تدريب �أيهما �أوال الأ�سباب
امل�ؤدية للهدف �أم الهدف  ،وغريها من تطبيقات
تعلم منها املتدربون �أن االهداف ت�أتي �أوال ثم
يليها حتديد الطرق وال�سبل امل�ؤدية �إىل الهدف،
واختتمت الور�شة بتمرين املطعم الذي مت فيه
ربط عنا�رص الهدف ب�أ�شياء ملمو�سة يف احلياة
الواقعية وذلك بغية ت�سهيلها وتطبيقها عمليا .
كما قام قطاع �ش�ؤون الطالب بعمل تفاعل بني
الطالب و�أ�ستاذ الور�شة عن طريق ح�ساب تويرت
الر�سمي للقطاع ،ولقد كان هناك جتاوب �إيجابي
من الطالب ومقدم الور�شة عن طريق الأ�سئلة،
مما �أدى �إىل حتفيز الطالب نحو �أهدافهم بطريقة
�سليمة وفعالة .
والقت الور�شة ا�ستح�سان ور�ضى احل�ضور  ،حيث
عربوا عن �شكرهم ملقدم الور�شة الأ�ستاذ ه�شام
زكي على ما قدمه من طرق و�سبل قيم ت�ساعدهم
على حتديد �أهدافهم بطريقة �سليمة وفعالة ...
مبدين يف هذا ال�صدد خال�ص ال�شكر والتقدير
لكل من �ساهم يف �إجناح الور�شة واملنظمني لها .
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ورش عــمـــــلورش عــمـــــل

ورشة قواعد االستعداد لالمتحان
قدمت اال�ستاذة مها خالد يف تاريخ  28من
�شهر نوفمرب  2012يف كلية العلوم بق�سم البنات
ور�شة تناولت طرق اال�ستعداد لالمتحانات
والقت �إقبال وح�ضور الفت من قبل الطالبات.
وهدفت الور�شة �إىل تقدمي قواعد وا�سرتاتيجيات
ون�صائح لطالبات جامعة قطر ،بغية التغلب
على امل�شاكل التي قد تواجههن خالل فرتة
االمتحانات ،و�إر�شاد الطالبات لطرق اال�ستعداد
ال�سليم لالمتحانات من حيث توفري الوقت وبذل
اجلهد.
تناولت الور�شة عددا من القواعد من �ش�أنها
م�ساعدة الطالبات على اال�ستعداد اجليد لالمتحان
من بينها  :اال�ستعداد النف�سي والبدء بالنية
على التنفيذ واالجناز يف الدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل
التدرب على نوعية الأ�سئلة وحتديد املعلومات
املهمة والرتكيز عليها ومذاكرتها ح�سب نوعية
املعلومات.
و�أكدت مها خالد على �أن لكل نوع من املعلومات
طريقتها و�أ�سلوبها اخلا�ص بها عند مذاكرتها،
فيما �شددت على �رضورة ترتيب وتنظيم
املعلومات بطريقة ذات معنى ،وذلك على �أ�سا�س :
املادة � ،أو ال�صعوبة � ،أو ح�سب املو�ضوع  ..م�شرية
�إىل طريقة اخرى فعالة يف حتفيز الذاكرة وهي
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طريقة الرتتيب الأبجدي.
ومن �ضمن الأ�س�س التي ناق�شتها قواعد امل�ساعدة
على احلفظ وتت�ضمن :ربط املواد ب�صوتيات قد
ت�ساعد يف تذكر املعلومة  ،وذلك عن طريق ترتيب
املعلومات ب�شكل ت�سل�سلي �أو يف �شكل ق�صة ،كما
ميكن ت�صنيف املعلومة �ضمن امناط معينة
وحمددة .م�ؤكدة �أن ادخال املعلومات بطريق غري
�سليمة يجعل من ال�صعب ا�سرتجاعها �أو تذكرها
عند احلاجة.
و�شملت القواعد �أي�ضا تقومي دخول املعلومات �إىل
الذاكرة ب�صفة ثابتة ،وذلك عن طريق الرجوع �إىل
املعلومة ومذاكرتها ب�شكل دوري � ،إ�ضافة �إىل
�إتاحة الوقت الكايف لت�رشب املعلومة ور�سوخها
يف الذهن  ،والعمل على تعزيز ومتا�سك وتقوية
املعلومات مبختلف الطرق � ،إذ �أن املراجعة
املتفرقة واملوزعة على فرتات زمنية ق�صرية
متعددة تع ّد من �أجنح الطرق يف تر�سيخ املعلومة
يف الذهن.
و�شملت الور�شة �أن�شطة عملية لطرق الربط
الذهني ،حيث عر�ضت على الطالبات �صور
وكلمات وطلب منهن تذكرها عن طريق ربط
الأفكار ببع�ضها .فيما تناول اجلزء الثاين من
الور�شة ا�سرتاتيجيات اال�ستعداد لالمتحانات،

حيث يجب على الطلبة و�ضع خطة درا�سية خالل
فرتة زمنية ترتاوح ما بني ا�سبوعني �إىل ثالثة
ا�سابيع وذلك ح�سب املقررات لكل طالب بحيث
ت�سع اخلطة جميع املواد التي يدر�سها.
وا�شارت اال�ستاذة مها خالد �إىل �أن ذلك الرتتيب
يتم بناء على حجم املواد واملقررات ،مع حتديد
املكان الذي �سيدر�س فيه الطالب �إذ يجب �أن
يت�صف بالهدوء والراحة  ،كما �شجعت على
التحفيز الذاتي ،وذلك عن طريق حتديد الأهداف،
وعدم ترك م�ساحة للمفاج�آت مثل � :أن ال تكون
االوراق كاملة عند الطالب وغريها.
�إىل جانب ذلك حتدثت املحا�رضة اي�ضا عن
جمموعة من اال�سرتاتيجيات اخلا�صة باملراجعة
ومن �ضمنها  :ا�ستخدام �أدوات املراجعة
مثل امللخ�صات والقوائم � ،إ�ضافة �إىل تنظيم
مراجعات جماعية مع الزميالت  ،وحل مناذج
من االختبارات ال�سابقة ،كما �أ�شارت �إىل �رضورة
�أن يخ�ضع الطالب نف�سه لظروف االمتحان
ليعرف الزمن الذي يحتاجه حلل االمتحان.
وقد القت الور�شة ا�ستح�سان كل احل�ضور ،و�أعربوا
عن �شكرهم للأ�ستاذة مها على هذه الور�شة
القيمة التي �أفادتهم كثريا يف التعرف على �أجنح
الطرق و�أكرثها فعالية لال�ستعداد لالمتحانات.

ندوة حول االكتئاب أزمة عالمية
نظم مركز الإر�شاد الطالبي ندوة حتت عنوان
«االكتئاب �أزمة عاملية» مبنا�سبة اليوم العاملي
لل�صحة النف�سية ،ح�رضها عدد كبري من طالبات
اجلامعة وطالبات من �إحدى املدار�س الإعدادية.
قدمت الندوة الأ�ستاذة هناء عمر مدير مركز
الإر�شاد الطالبي والتي عرفت مفهوم االكتئاب
و�أهم م�سبباته و�أعرا�ض املري�ض باالكتئاب .كما
ذكرت العديد من حاالت االكتئاب و�رشحت كيف
من املمكن �أن يتجنب ال�شخ�ص الوقوع باالكتئاب
�أو التوهمات النف�سية التي حتبط من املعنويات.
كما ذكرت �أن الطالب هم الأكرث عر�ضة لالكتئاب
فهم يخافون ويفكرون كثريا بعدم ا�ستطاعتهم

النجاح �أو اجتياز مادة معينة وما �إىل ذلك .كما
�أكدت �أن االكتئاب قد يكون ناجتا عن عوامل
وراثية �أو خلل كيميائي حيوي يف اجل�سم.
و�أو�ضحت �أن عالج االكتئاب من املمكن �أن يكون
عن طريق التحفيز والنقا�ش وهو العالج النف�سي،
م�شرية �إىل �أنه يف حال ا�شتدت حالة االكتئاب قد
ي�ضطر املري�ض للعالج بحبوب منع االكتئاب.
وقد القت الندوة ر�ضى الطالبات واللواتي قمن
بطرح العديد من الأ�سئلة على مقدمة الندوة ،وقد
�أعربن عن �شكرهن وتقديرهن للمنظمني على هذه
الندوة التي ا�ستفدن منها الكثري.

نظمها مركز دعم تعلم الطالب:

ورشة عمل تناولت طرق وضع االهداف وسبل إنجازها
نظم مركز دعم تعلم الطالب ور�شة العمل الثانية
له خالل الف�صل خريف  ،2012حتت عنوان
«كيفية و�ضع االهداف واجنازها بنجاح» ،حيث
قدم الور�شة اال�ستاذ حممد ال�سيد �أخ�صائي دعم
�أكادميي.
تناولت الور�شة عددا من املحاور املهمة من
�أبرزها خ�صائ�ص االهداف حيث �شدد املحا�رض
عل �رضورة �أن يكون الهدف واقعيا  ،مقدما
امثلة على الأهداف غري الواقعية كهدف الفوز يف
�سباق املارثون بعد التدريب ملدة ا�سبوعني فقط
وغري ذلك من االهداف التي تبتعد عن املنطق
والتما�شي مع االمكانيات.
ومن خ�صائ�ص االهداف التي �شدد
مقدم الور�شة عليها �رضورة

اختيار ال�شخ�ص الهدف بنف�سه ,مو�ضحا �أن
االهداف التي يختارها االن�سان بنف�سه يكون اكرث
قدر وثقة على اجنازها من االهداف التي و�ضعها
له الآخرون ...م�شريا يف هذا ال�سياق �إىل �صعوبة
حتديد الهدف حيث يجب �أن يكون معتدال ،وذلك
الن االهداف ال�صعبة وال�سهلة من �ش�أنها خف�ض
الفاعلية والتحفيز على االجناز كما انها ال تظهر
قدرات الفرد احلقيقية على االجناز.
ويف تتبع لأهم خ�صائ�ص االهداف تطرقت
الور�شة �إىل �أهمية حتديد الهدف ،وان يكون قابال
للتقييم بحيث يكون وا�ضع الهدف قادرا على
ر�ؤية النتائج والتقدم نحو حتقيق الهدف،
كما يجب التمتع بالإيجابية وذلك من خالل
قول اال�شياء التي يرغب ب�إجنازها بدال من
اال�شياء التي يجب �أن يتفادها ،كما يجب حتديد
وقت معني لكل هدف وكتابته.
وتناول املحور الثاين من الور�شة االماكن التي
يكون فيها الهدف خاطئا ،ومنها االهداف غري
املنظمة ،حيث يجب ف�صل االهداف ال�شخ�صية عن
االهداف الأكادميية ،وحني تكون االهد ف غري

واقعية ،واالهداف الغام�ضة � ...إ�ضافة �إىل و�ضع
جملة من االهداف يف وقت واحد.
و�رشح اال�ستاذ حممد خالل الور�شة طرق تق�سيم
االهداف �إىل اجزاء من بينها كتابة اال�شياء التي
يجب اجنازها بغية الو�صول �إىل الهدف� ،إىل
جانب حتديد مواطن ال�ضعف والقوة ،ومن ثم
و�ضع جدول يومي واجناز املهام ح�سب االولوية,
مو�ضحا �أن هذا التق�سيم ي�ساعد يف حتديد
اخلطوات التي يجب اتباعها يف �سبيل حتقيق
الهدف الرئي�سي كما �شملت الور�شة ان�شطة لتطبيق
هذه اال�سرتاتيجيات ب�شكل عملي.
و�سجلت الور�شة ح�ضورا الفتا من قبل الطلبة،
ووجه جميع الطلبة امل�شاركني يف الور�شة ال�شكر
والتقدير ملقدم الور�شة اال�ستاذ حممد ال�سيد على
هذه الور�شة التي �أدركوا من خاللها كيفية و�ضع
االهداف ب�شكل �صحيح ،وال�ستفادة من هذه
اال�سرتاتيجيات وا�ستغاللها يف ما ينفعهم ويخدم
م�صاحلهم ويحقق اهدافهم ...مبدين امتنانهم
ملركز دعم تعلم الطالب على هذ ه املبادرة واللفة
الكرمية .
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الجامعة تضيف خدمات وتحسينات جديدة على نظام «البانر»
بقلم :رائد إسماعيل  -محلل نظم أول

ا�ستقبلت جامعة قطر هذا الف�صل �أكرب دفعة من
الطلبة امل�ستجدين على مر تاريخها ،وكعادة
اجلامعة يف دعم طلبتها احلاليني وامل�ستقبليني
وحر�صا منها على ان�صهارهم يف جمتمع اجلامعة
بطريقة �سل�سلة ،قامت بتطوير العديد من اخلدمات
ل�صاحلهم مثل اللقاء التعريفي بحلته اجلديدة
وافتتاح مبنى جديد للمكتبة وحت�سني نظام القبول
الإلكرتوين يف نظام البانر وغريها.
لقد خلق قبول هذا العدد الكبري من الطلبة هذا
الف�صل حتديا كبريا للجامعة ملواكبة هذا التطور
وبناءا عليه قررت اجلامعة �إدخال حت�سينات
ملحوظة على نظام القبول  ،حيث تعاقدت اجلامعة
مع ال�رشكة املطورة لنظام البانر على توفري خبري
من طرفهم ومت ت�شكيل فريق من اجلامعة للعمل
على هذا امل�رشوع.
وقد قام هذا الفريق بتنفيذ الكثري من التغيريات،
حيث متت مراجعة طلب االلتحاق كليا وازالة
الأ�سئلة املتكررة وكذللك اختزال طلبات االلتحاق
�إىل الن�صف ودمج املت�شابه  ،وقد ترك قرار املجل�س
الأعلى للتعليم بتعريب لغة التدري�س يف عدد من
الكليات الأثر على طلب االلتحاق ،حيث مت ادراج
ن�ص تو�ضيحي باللغة العربية يف جميع �صفحات
الطلب لإر�شاد الطلبة املتقدمني وتو�ضيح عدد من
اخلطوات .
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كما �أ�ضيفت �صفحة الكرتونية خا�صة بتعهد
الطالب بااللتزام بقوانني اجلامعة بدال من �صفحة
التعهد الورقية التي كانت ت�ستخدم يف الف�صول
ال�سابقة� ،إ�ضافة �إىل تغيري خيارات القبول بحيث
يكون القبول باختيار الكلية املرغوبة بدال من
اختيار التخ�ص�ص الأكادميي والذي كان متبعا يف
الف�صول ال�سابقة .كما �أ�ضيفت �صفحات �إلكرتونية
جديدة لطلب االلتحاق مثل� :صفحة الكرتونية
خا�صة بتغيري الكلية التي تقدم الطالب �إليها بها
يف حال عدم قبوله فيها  ،بحيث ميكنه من اختيار
ثالث كليات مف�ضلة �أخرى .و�صفحة جلمع رغبات
الطلبة الأولية لغايات اح�صائية ،و�صفحة جلمع
معلومات ا�ضافية من الطلبة مثل كيفية معرفتهم
باجلامعة واهتماماتهم وغريها.
ومن �أكرث التغريات املهمة التي متت �إ�ضافتها للطلب
الإلكرتوين هي حت�سني التوا�صل مع املتقدمني
لاللتحاق ،حيث يتم التوا�صل مع الطالب عن طريق
الإمييل ال�شخ�صي خالل � 24ساعة من تقدميه
لاللتحاق وعلى اكرث من جمال ،حيث مت تطوير
العديد من الر�سائل للتوا�صل مع الطالب وباللغتني
العربية والإجنليزية مثل :ر�سالة ت�صلهم عند تقدمي
االلتحاق حتتوي على املعلومات والتواريخ املهمة،
ور�سالة بالوثائق الناق�صة مع التواريخ النهائية
لتقدميها ،ور�سالة عند ا�صدرا قرارات القبول،

ور�سالة عند تغيري الطالب لرغباته يف القبول� ،إىل
جانب ر�سالة اعتذار عند رف�ض الطلب ب�سبب عدم
مطابقته ل�سيا�سات القبول.
لقد قامت جامعة قطر بتطبيق جميع هذه التغريات
وغريها اعتبارا من الف�صل احلايل وقد القت
ا�ستح�سانا كبريا من قبل الطلبة خ�صو�صا من
حيث طريقة التوا�صل معهم التي جعلتهم مرتبطني
باجلامعة حتى قبل قبولهم فيها ومن اليوم االول
لتقدمي طلب االلتحاق ،ويدل ذلك على �أن جامعة
قطر وكعادتها ت�سعى دائما خلدمة طلبتها وتقدمي
كل ما من �ش�أنه ت�سهيل حياتهم اجلامعية ،وتواكب
التغيريات الع�رصية واملحيطة  ،وال ي�سعنا يف هذا
املقام �إال �أن نتمنى كل التوفيق لطلبتنا االعزاء
اجلدد واحلاليني .

ّ
حفز نفسك بنفسك !!
بقلم :عبداهلل منصور اليزيدي  -أخصائي تحويل

ي�شعر االن�سان بطبيعته الب�رشية بامللل
واخلمول من حني �إىل �آخر ،واملوظف �أيا
كانت وظيفته وطبيعة عمله ي�شعر بذلك
�أحيانا وخ�صو�صا مع الروتني اليومي للعمل،
وقد ي�صل به �إىل الإحباط يف حال طغى ذلك
ال�شعور عليه .وبذلك من ال�رضورة �أن يتدارك
املوظف نف�سه باحلد من ال�سلبية واخلمول
وذلك ب�أن يحفز نف�سه با�ستمرار و�أن ال ينتظر
الآخرين لأن يقوموا بتحفيزه ،فهناك العديد
من املوظفني لديهم القدرة على الإبداع ،ولكن
قد يكون لديهم عدم تقديرهم لذاتهم �أو قلة
التحفيز �أو بع�ض الأفكار ال�سلبية التي رمبا
جعلتهم �سلبيني من حيث ال ي�شعرون ،ومن
الكلمات ال�شائعة لديهم « :ال يوجد تقدير – لن
ي�سمع لأفكاري �أحد – ال يوجد فائدة �أبدا من
النقا�ش معهم».
لذا على املوظف �أوال �أن يكون �إيجابي ًا و�أن
ي�ستبدل كلماته ال�سلبية ب�أخرى �إيجابية،
فيقوم بتقدير ذاته و�إعطاء نف�سه الثقة ب�أنه
قادر على حتقيق �أهدافه و�أن يكت�شف قدراته

وينميها ويوظف مواهبه ويحفزها ب�شكل
م�ستمر .
فهناك نوعان من التحفيز  :حمفز خارجي
وحمفز داخلي:
فاملحفز اخلارجي هو ما ي�أتي من املدير ومن
بيئة العمل وهي مهمة ولكنها غري م�ستمرة وال
تفيد يف حال مل يكن هناك حمفز داخلي وهو
الأهم ،فالتحفيز الذاتي �أثره �أكرب وم�ستمر فمعه
ت�أتي الثقة بالنف�س وتكون الإيجابية وحتقيق
الأهداف.
كيف حتفز نف�سك؟
هناك الكثري من الطرق والأ�ساليب التي ت�ستطيع
من خاللها حتفيز نف�سك ومنها ،ا�ستخدام
الألفاظ والكلمات والأقوال الت�شجيعية ،حيث
تربمج عقلك الباطن مبجرد االعتقاد بها
وتكرارها .وعن طريق مكافئة نف�سك عند �أي
جناح �أو جمهود ب�أن ت�شرتي لنف�سك هدية �أو
تكافئ نف�سك ب�شيء حتبه .وهناك الكثري من
الكتب ال�شهرية واملحا�رضات التي تتحدث عن
تقدير الذات والتحفيز ب�شكل تف�صيلي وممتع.

ور�سالتي لكل موظف :ال تدع روتني العمل
ي�صيبك باخلمول وامللل وا�ستعن باهلل �أوال
ثم ابد�أ بتحفيز نف�سك بنف�سك و�ضع الأهداف
واخلطط واعمل لها وكن مت�أكدا ب�أنك قادر على
حتقيقها .
و�أود يف النهاية �أن �أ�شكر جلنة تطوير املوظفني
لطرحهم ور�شة عمل جلميع موظفي القطاع يف
(التحفيز وتقدير الذات) وذلك ملا لهذا املو�ضوع
من �أهمية كبرية يف ت�شجيع املوظفني على
العمل بكفاءة عالية.
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تمتمات طالب في الجامعة ()1
بقلم :جاسم الشبلي
طالب بكلية اإلدارة واالقتصاد

عندما نغو�ص يف �أعماق الكلمات ونتخذها مهربا
لنا يف عامل قا�سي و�صعب ،ي�صبح اخليال عاملنا
اجلديد الذي نلتج�أ اليه ..قد يكون خوفا �أو ن�سيانا
لنعي�ش يف عامل ابعد من اخليال ..
كثريا ما من�سك الورقة لنخط بها �سطور عن
واقعنا احلايل ..او كذكريات ن�سرتجعها يف بع�ض
االزمان لنعرب عن ذاتنا ب�صدق وعمق و�شفافية ..
هذا انا اق�ص ال�رشيط لأق�ص لكم عن �شخ�صيتي
وعن نف�سي ب�شي من ال�صدق وال�شفافية !!
عندما نكتب ف�إننا نكتب من امل �أو ق�سوة �أو فرحا
�أو ك�إعجاب فعندما اكتب لي�س اال لأخط �سطور
من نداءات كامنة يف الداخل ت�شعل لهيب ال�شوق
يف عيني لن�شعل القلم الذي اخط به �شعلة ت�ضئ
وحترق الورق حتى ا�ستمد من اعماقي حروف
لن يلتم�سها اال من يجل�س امام حرويف ب�صدق
وحنان وعمق  ..وحينما يكون للقلم معنى ..
وهوية وحرية  ...ال يكون �إال بـ م�شاعر انتف�ضت
لقلب هز كيان االح�سا�س !!
ٍ
اذا الكلمات تهطل علينا لرتوي جفاف اوقاتنا
..وتعبق حلنا �شذيا نديا  !!..تلك احلروف ما هي �إال
نق�ش من غبار !!..
عندما �أحزن ال �أجد فرقا بني قلمي وقلبي فكالهما
�أنا ..ولكن ال�ضحية هنا هي الورقة ! فعندما �أفرغ
من الكتابة والتعبري عما جال بخاطري و�أ�شعر
باالرتياح  ..عندها �سيكون م�صريها التمزيق !
�أ�شعر بعدها بحزن �شديد  ..ملاذا مزقتها ؟
هل لأنها وافقت �أن تعاين ما �أعانيه وتت�أمل لأملي؟
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�أم لأنها احتوت على �شيء من �أ�رساري
وخ�صو�صياتي التي طاملا �أحتفظ بها لنف�سي وال
�أ�سمح لأحد باالطالع عليها ؟!!
(ذاكرتي) اعتقد انها بكامل قواها ..على الرغم
من كثري من املواقف التي هلت علي �..أال انني
ال ان�سى من �سعى ووقف يف جانبي .ويف ذات
الوقت اتغا�ضى عن من اراد بي ال�سوء فال يوجد
لدي قامو�س به�ؤالء اال�شخا�ص ..ال احتفظ بهم!!
مازالت ذاكرتي كما هي وما زلت �أعي�ش يف
املا�ضي بني الكلمات وال�صور!!
يف جانب من جوانب (حياتنا) توجد تلك ال�صعاب
التي تق�سو على الكبري قبل ال�صغري ..اال انني
ال اترك تلك اجلوانب لتلوى ذراعي  ..تعلمت من
اجلبال �صالبتها وثباتها رغم قوة العوا�صف فهي
ال تتزحزح!! فابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال :
«تذكر �أنك تعي�ش يف هذه الدنيا مرة واحدة» ،لذا
افرد ذراعيك للحياة و�ستجد من يهبك اكرث ..ال
تخت�رص الكون ب�أنفا�س احدهم فقد يرحل ويرتكك
تختنق !!..
كثريا ما �سئمت من وجودي وحيدا ال �أجد �أحدا
�أ�شكي له �أو �أكتب له  ،،ولكني ما زلت �أكتب لنف�سي
و�أقر�أ كلماتي وحيدا …هل ر�أى �أحدكم وطن ًا
تائهاً؟!� ..أبحث عنه يف كل مكان !! يعر�ض للبيع
يف كل مزاد وال جتد من ي�شرتيه …؟
جامعتي هي كيان م�ستقل ومنرب علم ومرحلة
خمتلفة مثلها مثل مراحل عمر االن�سان �سل�سلة
مت�صلة اولها ي�ؤ�س�س ثانيها  ..لذلك جتد االمم

وال�شعوب تنفق الكثري من اجلهد واملال على
مراحل التعليم االوىل ..اذا اجلامعة احد االركان
اال�سا�سية لأي جمتمع و�شعب ..فهي مرحلة بناء
م�ستمرة ومتجددة !!..
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم� »:أفمن �أ�س�س بنيانه على
تقوى من اهلل ور�ضوان خري �أم من �أ�س�س بنيانه
على �شفا جرف هار فانهار به يف نار جهنم واهلل
ال يهدي القوم الظاملني «� .صدق اهلل العظيم.
_ فل�سفة _
من فل�سفتي اخلا�صة  :ال انظر للخلف ..طاملا اين
موقن حد اليقني �أن ت�رصيف مل مي�س اخلط�أ وانني
اتعامل بخلق غر�ساه امي وابي ،بعد ر�ضا اهلل جل
جالله ور�سوله.

مواقف البداية الطريفة ..
بقلم :محمد نور الحق
طالب بكلية اإلدارة واالقتصاد

�إن كل ان�سان ال بد وان ينتابه نوع من ال�شعور
بالقلق واخلوف من كل امر جديد مل يغرب ا�سباره
من قبل ،و�إن ذلك الأمر طبيعي جدا حدث ويحدث
لنا جميعا� ،أذكر الأيام الأوىل التي وجلت فيها
�أبواب اجلامعة ،حيث كانت بالن�سبة يل �رصحا
�صما �أخاف منه ومن م�آالته� ،أتذكر الغمو�ض
ًّ
الذي يلف كل �شيء حويل ،حيث املباين بالن�سبة
يل متاهة .مل يدر يف خلدي �إطالقا �أين �س�أميز
بينها ،كما ال �أزال �أتذكر ال�ضياع بني ال�صفوف
ثالث مرات يف اليوم كان بالن�سبة يل امرا ال
حترجي
ميكن تفاديه ،يزيد من ثقله على كاهلي ُ
من اال�ستف�سار وال�س�ؤال عن اي �شيء من �أي �أحد.
طريقة ت�سجيل املواد هي الأخرى كانت متثل يل
معركة حقيقية ،كل ذلك وغريه �أ�صبح بالن�سبة يل
�رشيط ذكريات �أراجعه الآن يف خميلتي فينفلت
ال�ضحك من فمي مدفوعا ب�سخرية من نف�سي،
�سخرية �أطلقت على تلك املواقف ا�سم «مواقف
البداية الطريفة» !!.
�أخي الطالب اجلديد �إنه ورغم �أن اللقاء التعريفي
كان مبثابة نربا�س �أ�ضاء لنا الدرب يف كل
املوا�ضيع التي من �ش�أنها تعريفنا بكل االق�سام
واخلدمات التي توفرها اجلامعة �سواء على
امل�ستوى االكادميي �أو الأن�شطة والفعاليات

وغريها � ،إال �أن هناك امورا كثرية البد �أن تبا�رشها
بنف�سك ،لكي تفهم جيدا احلرم اجلامعي ومكوناته،
وكيف ت�ستفيد من جميع اخلدمات وحتى التعرف
على مباين اجلامعة ب�شكل جيد ويف �أ�رسع وقت.
ولعل من �أبرز الطرق وال�سبل و�أجنعها لالندماج
ب�شكل �رسيع وف ًعال يف هذا املجتمع اجلديد،
هو �رسعة االنخراط يف الأن�شطة والفعاليات
والأعمال التطوعية داخل احلرم اجلامعي ،حيث
�ستحتك بزمالئك الطالب القدماء وت�ستفيد من
خرباتهم ،كما �ستتعرف على املوظفني يف �شتى
�أق�سام و�إدارات اجلامعة � .أ�ضف �إىل ذلك اخلربات
واملهارات املختلفة التي �ستكت�سبها خالل
م�شاركتك يف مثل هذه االن�شطة  ،كما انك �ستجد
املتعة والراحة يف نف�س الوقت ؛ �إذ انك ومع مرور
الزمن �ست�صبح هذه الأن�شطة بالن�سبة لك مدعاة
للتنفي�س عن نف�سك وركنا تلج�أ اليه هروبا من
رتابة املحا�رضات اليومية ،كما ت�سهم ب�شكل كبري
يف �إعطاء الن�شاط واحليوية الالزمني للتفوق يف
الدرا�سة لأنها حتديث للعزمية وتن�شيط للذاكرة.
ويف ما يخ�ص اجلانب الأكادميي فقد تدور يف
خاطرك عدة �أ�سئلة مثل :ما املواد التي يجب علي
ت�سجيلها ؟ ومن هو الدكتور املنا�سب؟ وقد ين�صحك
زمالئك يف ت�سجيل مواد معينة� ،أو قد ين�صحونك

بدكتور حمدد ،ولكن يف احلقيقة فدكاترة جامعة
ي�صب
قطر مميزين وهلل احلمد ،وي�سعون �إىل ما
ُ
يف م�صلحة الطالب ،وتذليل جميع ال�صعاب التي
قد تعرت�ض طريقه ،كما �أن اجلامعة خ�ص�صت
لكل طالب مر�شد �أكادميي وهو الذي �سي�ساعدك
يف اختيار املواد ويو�ضح جميع اال�شكاليات
واال�ستف�سارات  ،هذا ال ينفي �أن لن�صائح الزمالء
دور يف م�ساعدتك لكن ال تعتمد عليها كثريا؛ �إذ
يوجد الكثري من الطلبة الذين واجهوا م�شاكل
كثرية ب�سب االعتماد على ن�صائح زمالئهم ،
واال�ستغناء بها عن املر�شدين الأكادمييني.
ويف الأخري ال ي�سعني �إال �أن �أمتنى لكم التوفيق
والنجاح يف ظل هذا ال�رصح العلمي العتيد .و�إمنا
�أردت �أن يكون هذا املقال حافزا للقارئ الكرمي
من الطلبة اجلدد لالندماج يف احلياة اجلامعية
بطريقة �صحيحة وفعالة  ،واال�ستفادة مما فيها
ام�س احلاجة
من خدمات قيمة .فنحن الطلبة يف ّ
اليوم �إىل ت�أ�صيل ر�ؤيتنا لتندمج مع ر�ؤية
جامعتنا العظيمة الهادفة �إىل �أن ت�صبح جامعة
قطر منوذجا للجامعة الوطنية يف املنطقة ،تتميز
بنوعية التعليم والأبحاث ،وبدورها الرائد يف
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،لتكون جزءا
مع ر�ؤية قطر الوطنية .2030
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تويتر قطاع شؤون الطالب @:QU_SA

انطالق تويتر قطاع شؤون الطالب تحت شعار « :تفاعلوا لتتميزوا »
إعداد :زهرة عبدالعزيز

لقد انطلق احل�ساب الر�سمي لقطاع �ش�ؤون
الطالب يف �شهر دي�سمرب  2012حتت �شعار
تفاعلوا لتتميزوا ،يهدف تويرت قطاع �ش�ؤون
الطالب �إىل تفعيل �أدوات التوا�صل بني
قطاع �ش�ؤون الطالب والطالب عن طريق
ا�ستقبال ا�ستف�ساراتهم  ،اقرتاحاتهم� ،شكاويهم
والو�صول معهم �إىل �أف�ضل احللول بالرد عليهم
يف خالل � 24ساعة.
و�أ�ضاف تويرت قطاع �ش�ؤون الطالب جو املرح
والألفة عن طريق عمل م�سابقات �أ�سبوعية
وجوائز عينية للطالب بهدف زيادة التوا�صل
االجتماعي بني الطالب وقطاع �ش�ؤون الطالب
وكانت اجلوائز عبارة عن ق�سائم �رشائية
متنوعة من حمالت فريجن.
كما يقوم ح�سابنا يف تويرت بتذكري الطالب
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ب�أهم مواعيد قطاع �ش�ؤون الطالب ،وكذلك
تغطية مبا�رشة لأهم الفعاليات والأن�شطة
والور�ش على التويرت كي يت�سنى للطالب
معرفة �أهم الفعاليات التي تقام يف القطاع
 .كما نقوم ب�إعطاء فر�ص للطالب للم�شاركة
يف الور�ش التدريبية عن طريق طرح �أ�سئلة يف
احل�ساب التويرت.
ويف الأخري يعترب ح�ساب قطاع �ش�ؤون
الطالب نقلة نوعية للتوا�صل االجتماعي بني
طلبة اجلامعة وامل�س�ؤولني يف قطاع �ش�ؤون
الطالب مما ي�ؤكد حر�ص اجلامعة على التفاعل
والتوا�صل واحل�ضور يف مواقع التوا�صل
االجتماعي والتي تعترب املكان املف�ضل ملعظم
الطلبة يف توا�صلهم مع الآخرين.

تغريدات خمتارة:

غرد ب�صورة:
@amnaikhalfan
حلو توا�صل اجلامعة مع الطالب بكل الطرق ومنها
امل�سابقات ،وتفاعل الطالب معاهم �أحلى يعطيكم العافية

لقد قام قطاع �ش�ؤون الطالب بعمل م�سابقة �أ�سبوعية لليوم الوطني لأحلى
�صورة وطنية.

Abdulrahman Al-Sayed @Bu3o0of
�شكراً لقطاع �ش�ؤون الطالب على جتاوبهم ال�رسيع على
اال�ستف�سارات ح�سابهم ونتمنى منهم �رسعة �إيجاد احللول

عبداهلل اليافعي @AbdullaAlYafei1
هل ت�ؤيد افتتاح �صالون رجايل (حالق) يف اجلامعة
ليخدم الطالب وجميع منت�سبي اجلامعة؟» ومغ�سلة
�سيارات ومركز �صيانة �سيارات ..
Youssef AL-Hariri @yhariri35
�شكرا #جامعة_قطر على توزيع الكتب املجاين ؛ كتب
ً
�أكرث من رائعة فع ًال دعوة للـ #متيز مدفوعة بربامج
وخدمات متميزة.
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