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كلمة العدد

طالبنا الأعزاء ،طالباتنا العزيزات،،

ي�سعدنا �أن نرحب بكم يف العدد ال�سابع ع�رش من ن�رشة �ش�ؤون الطالب ،التي ي�صدرها قطاع �ش�ؤون الطالب باجلامعة مرتني خالل الف�صل
الدرا�سي ،والتي نحاول من خاللها ت�سليط ال�ضوء على الأن�شطة والفعاليات التي يقيمها قطاع �ش�ؤون الطالب مبختلف �إداراته و�أق�سامه ومراكزه،
و�إلقاء ال�ضوء كذلك على اجلهود التي يبذلها طالب اجلامعة �سواء على م�ستوى امل�شاركة وامل�ساهمة الفعالة يف الأن�شطة �أو على م�ستوى التطوع يف
تنظيم هذه الفعاليات داخل اجلامعة وخارجها ،حيث يلعب الطلبة دورا رياديا يف جميع الأن�شطة التي من �ش�أنها خدمة املجتمع اجلامعي ،ون�رش
الوعي الثقايف  ،وذلك من خالل التنظيمات الطالبية املختلفة مثل الأندية الطالبية وغريها.
وي�سلط هذا العدد ال�ضوء على العديد من الأن�شطة والفعاليات التي نظمها قطاع �ش�ؤون الطالب باجلامعة ومنها  :اللقاء الثالث لقطاع
�ش�ؤون الطالب ،حيث ك�شف الدكتور عمر الأن�صاري خالل اللقاء عن �إعادة هيكلة القطاع مبا يف ذلك من تعيني ثالثة م�ساعدين لنائب رئي�س اجلامعة
ل�ش�ؤون الطالب وهم  :ال�سيد عبداهلل ال�شنظور اليافعي ،وال�سيدة هيا العطية ،وال�سيد �شون دوملن ،وبهذه املن�سابة نتقدم لهم جميعا بجميل التهنئة
ونتمنى لهم التوفيق والنجاح يف مهامهم.
كما ا�ست�ضاف القطاع م�ؤخرا اجتماع عمداء القبول والت�سجيل بدول جمل�س التعاون اخلليجي مب�شاركة نحو  27جامعة خليجية  ،وركزت
حماور هذا االجتماع على �أربعة حماور رئي�سية وت�شمل :القبول والت�سجيل ،الإر�شاد الأكادميي ،التوا�صل مع الطلبة ،والأنظمة التقنية امل�ستخدمة يف
جمال القبول والت�سجيل.
وميكنكم من خالل ت�صفح العدد من االطالع على الفعاليات والأخبار الأخرى ولعل من �أبرزها ا�ست�ضافة مركز الإر�شاد الطالبي لليوم
العاملي لل�صحة النف�سية ،و مبادرة حملة «الجئ ولكن» وهي حملة نظمها فريق من طالب جامعة قطر وتهدف �إىل �إحياء اجلانب الإن�ساين حول
معاناة الالجئني ال�سوريني ،وتنظيم �إدارة الأن�شطة الطالبية للملتقى ال�سنوي للأندية الطالبية والذي �شارك فيه نحو  35ناديا ومنتخبا ريا�ضيا،
و�إطالق �صندوق الطلبة برناجما جديدا للت�شغيل الطالبي ،وتنظيم مركز دعم تعلم الطالب لور�شة عمل تناولت الطرق الفعالة يف تدوين املحا�رضات.
ويف اخلتام ،ندعوكم لقراءه هذا العدد والذي يزخر بالأخبار والفعاليات وور�ش العمل واملقاالت املتنوعة  ،كما نحثكم على امل�شاركة يف
العدد القادم بكتابة مقاالت هادفة ترثي احلياة والأن�شطة الطالبية واخلدمات يف جامعة قطر و�إر�سالها لنا على الربيد الإلكرتوين:
sa-newsletter@qu.edu.qa
ودمتم يف رعاية اهلل ،،

د .عمر األنصاري

نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
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فـعالـيـات
خالل اللقاء الثالث لقطاع شؤون الطالب

الدكتور عمر األنصاري يستعرض الهيكلة الجديدة لقطاع
شؤون الطالب
ك�شف الدكتور عمر الأن�صاري نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب عن عدد من التغيريات
يف الهيكل الإداري لقطاع �ش�ؤون الطالب ،حيث متت �إعادة هيكلة القطاع لي�صبح يف
ثالث فئات رئي�سية ،مبينا �أن هذه الفئات تتكون من� :أوال القبول والت�سجيل ،وثانيا
احلياة الطالبية واخلدمات  ،وثالثا دعم وتطوير الطلبة.
وبناء على الهيكلة اجلديدة فقد مت تعيني

خلدون ،والذي هدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على

ال�سيد �شون دوملن م�ساعداً لنائب الرئي�س

�أهم ما حققه القطاع خالل ال�سنة املن�رصمة،

للقبول والت�سجيل ،وال�سيد عبداهلل ال�شنظور

والإعالن عن اخلطط والربامج التي ي�سعى

اليافعي م�ساعداً لنائب الرئي�س للحياة

القطاع �إىل حتقيقها  ،كما يعد امللتقى مبثابة

الطالبية واخلدمات ،وال�سيدة هيا العطية

ج�رس التوا�صل بني العاملني يف قطاع �ش�ؤون

م�ساعداً لنائب الرئي�س لدعم وتطوير الطلبة،

الطالب على اختالف الإدارات والأق�سام

م�شريا �إىل �أن الهيكلة اجلديدة جاءت لتلبي

الإدارية التي يعملون بها.

احلاجة �إىل ا�ستيعاب التو�سع الكبري ملراكز

و�شدد الدكتور عمر على حر�ص قطاع �ش�ؤون

مو�ضحا �أنه اجلامعة ا�ستعانت بخربات

و�إدارات قطاع �ش�ؤون الطلبة.

الطالب على تقدمي �أف�ضل اخلدمات للطالب

خارجية متخ�ص�صة مب�ساعدة �أع�ضاء من

جاء ذلك يف اللقاء الثالث لقطاع �ش�ؤون

بغية جناحهم يف احلياة اجلامعية  ،و�رضورة

داخل القطاع عملت على مراجعة وتقييم

الطالب الذي نظم يوم الثالثاء املوافق

تلبية احتياجات الطلبة ومواكبة التغيريات

العمل يف القطاع وتطويره ليحقق ر�سالة

للخام�س من �شهر نوفمرب  2013بقاعة ابن

اجلامعية الأخرية وتزايد �أعداد الطلبة ،

اجلامعة التعليمية.
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و�أكد الدكتور عمر الأن�صاري �أن قطاع

عن الفعاليات والور�ش التي قامت بها جلنة

�إدارة.

�ش�ؤون الطالب يعمل ب�شكل د�ؤوب من خالل

التطوير والتدريب يف قطاع �ش�ؤون الطالب

وعلى هام�ش اللقاء مت تنظيم ن�شاط تفاعلي

اال�ستفادة من جميع اخلربات واملهارات

خالل ال�سنة احلالية ،حيث �أكدت ا�ستمرار

بعنوان «�رس متيزنا» حيث مت تق�سيم املوظفني

العاملة فيه ،وذلك من �أجل خلق بيئة جامعية

تنظيم اجلل�سات املهنية للموظفني  ،حيث

�إىل جمموعات حتمل كل جمموعة ا�سم من

ي�ستطيع الطالب من خاللها تطوير مهاراتهم

�ستتناول اجلل�سة الأوىل مو�ضوع الإيجابية

�أ�سماء مناطق ومدن دولة قطر ،على �أن تقوم

وتنميتها ،م�شريا �إىل �أن ر�سالة قطاع

يف احلياة  ،و�ستناق�ش اجلل�سة الثانية �ضغوط

كل جمموعة بكتابة ال�صفة التي متيزهم يف

�ش�ؤون الطلبة تتمثل يف حت�سني �أداء الطالب

العمل واحلياة والتغلب عليها ،بالإ�ضاف

قطاع �ش�ؤون الطالب .ويف ختام الن�شاط ،مت

وم�ساعدتهم على النجاح مع املحافظة على

�إىل فعالية �أف�ضل القراء ولقاءات تعريفية

جمع الإجابات وا�ستعرا�ضها �أمام احل�ضور،

املعايري الأكادميية املطلوبة.

للمن�ضمني اجلدد لقطاع �ش�ؤون الطالب ،والتي

حيث �أبدى اجلميع �سعادتهم لتنوع الإجابات

من جانبها �ألقت الأ�ستاذة هناء عمر مدير

تهدف �إىل اك�ساب املوظف املعرفة املطلوبة

وتفاوتها ،الأمر الذي ي�صب يف رقي ومتيز

مركز الإر�شاد الطالبي كلمة حتدثت فيها

ب�إدارات و�أق�سام القطاع املختلفة وطبيعة كل

قطاع �ش�ؤون الطالب.
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فـعالـيـات
بمشاركة سبعة وعشرين جامعة خليجية

قطاع شؤون الطالب يستضيف اجتماع عمداء القبول
والتسجيل بدول مجلس التعاون
مب�شاركة نحو  40م�شارك ًا من  27جامعة خليجية ،ا�ست�ضاف قطاع �ش�ؤون الطالب
بجامعة قطر االجتماع الثاين ع�رش للجنة عمداء القبول والت�سجيل بجامعات
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل بدول جمل�س التعاون اخلليجي ،وذلك خالل الفرتة من -29
 30من �شهر �سبتمرب املا�ضي بفندق �سانت ريج�س مبدينة الدوحة.
وتناول االجتماع خم�سة حماور رئي�سة وهي

الطالب من �إدارات القبول والت�سجيل واخلدمات

 :حمور قبول الطالب ،حمور ت�سجيل الطالب،

الطالبية عددا من العرو�ض التقدميية لأوراق

حمور التوا�صل الطالبي ،حمور الإر�شاد

العمل املقدمة من اجلامعات امل�شاركة ،حيث

الأكادميي ،و�أخريا حمور الأنظمة التقنية

ت�سنى لهم اال�ستفادة وتبادل النقا�شات واخلربات

امل�ستخدمة يف جمال القبول والت�سجيل يف

مع عمداء القبول والت�سجيل امل�شاركني يف

جامعات دول جمل�س التعاون اخلليجي.

االجتماع.

كما قدم امل�شاركون يف االجتماع عددا

ويف تعليق له على احلدث قال الأ�ستاذ نا�رص

من العرو�ض املتنوعة ،يف جماالت القبول

املري مدير �إدارة الت�سجيل �أن االجتماع كان

والت�سجيل تناولت عددا من الق�ضايا الهامة ،

فريداً من نوعه من خالل �إتاحة الفر�صة ملن

املتعلقة بتجارب خمتلف اجلامعات اخلليجية،

يرغب يف تقدمي ورقة عمل من م�ؤ�س�سات

وذلك لالطالع عليها عن كثب ،وتبادل اخلربات،

التعليم العايل بدول جمل�س التعاون حيث

بني امل�شاركني ومن �ضمن املوا�ضيع التي

متت امل�شاركة بتقدمي مو�ضوع يتعلق بالقبول

تطرقت لها العرو�ض :الإر�شاد الأكادميي ،

والت�سجيل ،وذلك يف �إطار ال�سعي لتعزيز وتطوير

التوا�صل الطالبي  ،املنح الدرا�سية  ،التعرث

املهارات الرتبوية والتعليمية للم�شاركني يف

اجلامعي والقبول االلكرتوين.

االجتماع ،وتوفري بيئة منا�سبة ت�ساهم يف

كما ح�رض عدد من منت�سبي قطاع �ش�ؤون

تبادل اخلربات والتجارب الناجحة والعمل
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على تبنيها على م�ستوى اجلامعات امل�شاركة ،
و�أ�ضاف املري �أن وقائع االجتماع ت�ضمنت عدد
من العرو�ض التقدميية و�أوراق العمل لأف�ضل
املمار�سات واخلربات والتجارب الناجحة يف
عدد من جامعات دول جمل�س التعاون اخلليجي
حيث هدفت هذه العرو�ض �إىل تعزيز وتطوير
املهارات الرتبوية والتعليمية للم�شاركني يف
االجتماع ،وتوفري بيئة منا�سبة ت�ساهم يف
تبادل اخلربات والتجارب الناجحة والعمل على
تبنيها على م�ستوى اجلامعات امل�شاركة.

التوصيات واالقتراحات
وعن التو�صيات التي �أ�صدرها االجتماع يف
جل�سته الأخرية قال املري �أن اللجنة و�صت
على تنظيم اجتماعات دورية للموظفني
املتخ�ص�صني يف القبول والت�سجيل وعمل
عدد من ور�ش العمل والزيارات بني جامعات
دول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك بهدف
تبادل اخلربات والآليات يف �أنظمة الت�سجيل
والقبول امل�ستحدثة  ،بالإ�ضافة �إىل التو�صية
على ا�ستقطاب اخلربات العلمية اخلارجية

�صورة جماعية لعمداء القبول والت�سجيل
يف جمال القبول والت�سجيل بالإ�ضافة �إىل

�أ�سهم يف حتقيق �أهداف االجتماع.

جازان ،اخلليج العربي ،جامعة الإمام حممد

االهتمام بالتن�سيق مع املنظمات الدولية

وبدوره تقدم ال�سيد طالل بن خليل ال�شمري

بن �سعود الإ�سالمية ،جامعة امللك �سعود،

التي تهتم يف مو�ضوع القبول والت�سجيل ل�سرب

من الإدارة التعليمية بالأمانة العامة ملجل�س

جامعة البحرين ،جامعة االمرية نورة بنت

خربتها واال�ستفادة من معايريها وقد مت حتديد

التعاون لدول اخلليج العربية بخال�ص

عبدالرحمن ،جامعة الق�صيم ،جامعة امللك

موعد لالجتماع القادم للجنة عمداء القبول

�شكره للجنة املنظمة لالجتماع على حفاوة

خالد ،جامعة ال�سلطان قابو�س ،جامعة امللك

والت�سجيل بجامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل

اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة خالل تواجده يف

في�صل ،جامعة تبوك ،جامعة �سلمان بن

بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

دولة قطر ،و�أ�ضاف قائال «ال�شكر مو�صول

عبدالعزيز ،جامعة احلدود ال�شمالية ،جامعة

لأمانة اللجنة على ح�سن الإعداد والرتتيب

اجلوف ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،

انطباعات وآراء المشركين

لالجتماع».

جامعة املجمعة ،جامعة جنران ،جامعة

ترك االجتماع انطباعا ح�سنا يف �أذهان

ي�شار �إىل �أن اجلامعات امل�شاركة يف

الدمام ،جامعة الباحة ،جامعة حائل ،جامعة

ال�ضيوف امل�شاركني ملا القوه من ح�سن

االجتماع هي  :جامعة قطر ،جامعة الكويت،

امللك عبد العزيز ،اجلامعة الإ�سالمية ،جامعة

�ضيافة  ،وح�سن تنظيم ،حيث وجه الدكتور

جامعة �أم القرى ،جامعة الطائف ،جامعة

الق�صيم.

عبد اهلل بن حمد البادي عميد عمادة القبول
والت�سجيل بجامعة ال�سلطان قابو�س خال�ص
�شكره �إىل اللجنة املنظمة على جميل
ا�ست�ضافتها لالجتماع  ،كما ثمن اجلهود
التي بذلت والتي �ساهمت يف جناحه،
و�أ�شاد بالنتائج التي خل�ص �إليها االجتماع
والقرارات التي مت االتفاق عليها يف نهايته.
من جهته �أعرب الدكتور حممد الزامل عن
�شكره قائال « ال�شكر كل ال�شكر لإخواننا يف
دولة قطر على ح�سن اال�ستقبال وال�ضيافة
والتنظيم ولي�س ذلك مب�ستغرب منهم « ومتنى
�أن تتاح له الفر�صة لزيارة قطر مرة �أخرى ،
كما وجه ال�شكر للزمالء الذين قدموا �أوراق
العمل على امل�شاركة والتفاعل اجليد الذي
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فـعالـيـات
بمشاركة خمسة وثالثين ناديا ومنتخبا رياضيا

إدارة األنشطة تنظم الملتقى السنوي لألندية الطالبية
مب�شاركة خم�سة وثالثني ناديا ومنتخبا ريا�ضيا نظمت �إدارة الأن�شطة الطالبية
بجامعة قطر فعاليات امللتقى ال�سنوي للأندية الطالبية واملنتخبات الريا�ضية ،وذلك
ملدة ثالثة �أيام خالل الفرتة ما بني � 7إىل  9من �شهر �أكتوبر املا�ضي يف مباين الأن�شطة
الطالبية ،و�سط ح�ضور الفت من قبل طالب وطالبات اجلامعة.

وتهدف الفعالية �إىل تعريف الطلبة بالأندية
و�أهدافها ،وفتح الباب �أمامهم لاللتحاق بالنادي
الطالبي الذي يطمحون �إىل االن�ضمام �إليه ،حيث
جتتمع جميع الأندية بجامعة قطر كي تعرف
بنف�سها وب�أهدافها و�إجنازاتها ،ومتنح ع�ضويتها
ملزيد من الأع�ضاء  ،كما تهدف �إىل دعم الن�شاط
غري الأكادميي لطالب وطالبات اجلامعة،
ما ُي�ساعدهم على تطوير مهاراتهم القيادية
وال�شخ�صية ،و�إتاحة الفر�صة لعر�ضها عن طريق
املعار�ض وامل�سابقات.
ويعد ا�ستحداث �أندية جديدة يف جامعة قطر
خطوة تتزامن مع توجهات اجلامعة نحو تفعيل
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دور الطالب يف اتخاذ القرارات ،وت�شجيع حرية
الر�أي ودعم احلركة الإبداعية .ومن الأندية التي
مت ا�ستحداثها م�ؤخرا نادي التايكواندو الذي
يهدف �إىل تعزيز روح الألفة بني الطلبة ،وتن�شيط
حياتهم الدرا�سية من خالل مترين العقل واجل�سم
بتدريب الطلبة على ريا�ضة التايكواندو لتكوين
فريق مميز للجامعة ميثلها يف املناف�سات
املحلية والدولية  ،و�إعدادهم الإعداد اجليد من
خالل مدربني متخ�ص�صني يف هذه الريا�ضة.
ومن �ضمن الأندية املميزة النا�شئة نادي «عرب
جانب» والذي يخت�ص بتعزيز اللغة العربية من
خالل حتقيق التوا�صل بني الطلبة غري الناطقني

باللغة العربية مع زمالئهم من الطلبة الناطقني
بها ،بهدف حتقيق التنوع الثقايف بني الطلبة
واالندماج الفعال بينهم ،كما ي�ساهم النادي
يف ن�رش اللغة العربية وثقافتها ،وذلك بتعليمها
للراغبني بذلك يف رحاب احلرم اجلامعي.
ومن �ضمن اجلمعيات امل�شاركة يف امللتقى
جمعية املهند�سني القطريني التي تهدف �إىل
تهيئة البيئة املنا�سبة وتوفري الإمكانات لطلبة
كلية الهند�سة للإبداع وخدمة املجتمع مبا
يحقق ر�سالة الكلية ،كما تهدف �إىل تكوين
جتمع هند�سي يربط الطلبة باملجال الهند�سي
واملهند�سني على م�ستوى الدولة ،وتطوير مهارات
الطلبة وحتفيزهم على الإبداع واالبتكار � ،إ�ضافة
�إىل ن�رش الوعي لدى طالب املدار�س ب�أهمية
تخ�ص�صاتها.
الهند�سة وخمتلف َ
يذكر �أن الأندية الطالبية واملنتخبات الريا�ضية
هي منظمات طالبية تقع حتت �إ�رشاف �إدارة
االن�شطة الطالبية ،وتلعب دوراً هام ًا يف بناء
خربة تعليمية وحياتية لدى الطلبة وتتيح لهم
الفر�صة ملمار�سة �أن�شطة غري �أكادميية ت�ساعدهم
على االندماج يف جمتمع اجلامعة مع زمالئهم
الذين يت�شاركون معهم نف�س االهتمامات  ،وتدعم
كذلك فر�ص تطويرية غنية ت�ساهم يف فهم كيفية
العمل كما ت�ساعد على �صقل بع�ض املهارات
بطريقة عملية مثل التوا�صل والعمل اجلماعي
والقيادة بحيث يتم من خالله اكت�شاف وا�ستثمار
املواهب والطاقات.

اللقاء التعريفي ألولياء أمور الطلبة الجدد
نظّمت وحدة برنامج �أولياء الأمور اللقاء ال�سنوي لأولياء �أمور الطلبة اجلدد املقبولني
يف الف�صل الدرا�سي خريف  2013يوم الأثنني املوافق � 2سبتمرب  .2013ويهدف هذا
اللقاء �إىل تعريف �أولياء الأمور باخلدمات والأن�شطة اجلامعية التي تقدمها اجلامعة
للطلبة ف�ض ًال عن الإجابة عن �أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم لتفعيل دور �أولياء الأمور يف
حياة �أبنائهم اجلامعية.
ويف كلمته الرتحيبية بهذه املنا�سبة ،قال د .عمر
الأن�صاري نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب:
«ت�سعى اجلامعة دائما �إىل ا�ستغالل فر�ص االلتقاء
ب�أولياء الأمور وذلك من خالل �سعي اجلامعة
الد�ؤوب �إىل خلق قنوات ات�صال جديدة ت�صب يف
م�صلحة الطالب .ويعترب هذا اللقاء فر�صة جيدة
لاللتقاء ب�أولياء الأمور عن كثب واطالعهم على
كافة جوانب احلياة اجلامعية لأبنائهم».
و�أ�ضاف قائال« :يهدف هذا اللقاء �إىل خلق �رشاكة
وا�ضحة بني اجلامعة و�أولياء الأمور والتي من
�ش�أنها �أن تخلق تعليم ًا نوعي ًا متميزاً ُيرثي
اجلانب الأكادميي واملهني وال�شخ�صي لدى
الطلبة وهو ما ي�صب يف جوهر اهتمام اجلامعة
ور�سالتها الرامية �إىل تخريج �أفراد قادرين على
خدمة وطنهم يف كافة املجاالت».
وبدورها قالت د� .إميان م�صطفوي عميد كلية
الآداب والعلوم« :ت�سعى جامعة قطر دائم ًا �إىل

خلق فر�ص فريدة لطلبتها املنت�سبني وذلك من
خالل تنظيم �أن�شطة ال �صفية تهدف �إىل �صقل
مهارات الطلبة وتع ّدهم ب�شكل عملي وعلمي
خلو�ض معرتك �سوق العمل يف امل�ستقبل».
و�أ�ضافت م�صطفوي قائلة »:ندعو الطلبة �إىل
امل�شاركة يف الأن�شطة النوعية التي تقيمها
اجلامعة كما نحثهم على التوا�صل مع املر�شدين
الأكادمييني وذلك من �أجل اختيار التخ�ص�ص
واملواد املنا�سبة».
ويف لقاءات جانبية مع �أولياء �أمور الطلبة ،قال
ويل �أمر الطالبني حممود وعبدالكرمي حممد من
كلية الهند�سة« :ن�شكر جامعة قطر على �إتاحتها
هذه الفر�صة الفريدة وهذا التنظيم الرائع ،وهو
ما يدلّ على مدى حر�ص اجلامعة للتوا�صل مع
�أولياء �أمور الطلبة واالرتقاء بعملية التعليم يف
دولة قطر».
�أما ويل �أمر الطالبة رغد نزار عي�سى من كلية

الآداب والعلوم فقال« :ي�شكل هذا اللقاء التعريفي
بداية خري البنتي يف هذا ال�رصح التعليمي الرائد
وقد �أجاب ال�سادة احل�ضور على جميع الأ�سئلة
التي كنت �أو ّد طرحها و�أو ّد �أن �أ�شكر جميع
القائمني على تنظيم هذه الفعالية ال�سنوية».
من اجلدير بالذكر �أن برنامج �أولياء �أمور الطلبة
تتمثل ر�سالته 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.
تعترب وحدة برنامج �أولياء الأمور بوابة التوا�صل
بني اجلامعة و�أولياء الأمور ،وتقدم خدمات
عديدة  ،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 الطلبة.
واجلدير بالذكر ب�أن ن�سبة ر�ضا �أولياء الأمور عن
الفعالية عالية جدا « »%95.9مما يحفز العاملني
يف برنامج �أولياء الأمور لبذل املزيد من اجلهد
لتطوير هذه الفعالية.
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فـعالـيـات
تحت شعار «الجئ ولكن»

مركز التطوع ينظم حملة تطوعية لمساندة ودعم
الالجئين السوريين
قام مركز التطوع واخلدمة املجتمعية ب�إدارة الأن�شطة الطالبية بتنظيم فعالية تهدف �إىل
تقدمي الدعم وامل�ساندة لالجئني ال�سوريني حتت �شعار «الجئ ولكن» .وقد متت الفعالية
بالتعاون مع حملة ليان  ..الالجئ ال�سوري �إن�سان ،وحتت مظلة الهالل الأحمر القطري،
وا�ستمرت الفعالية ملدة �أ�سبوع كامل خالل الفرتة ما بني � 25-22سبتمرب .2013
وتوزعت �أن�شطة الفعالية يف كل من مباين الأن�شطة
الطالبية بنني وبنات ،ومبنى كلية العلوم والآداب
ومبنى كلية الإدارة واالقت�صاد بنات� ،إ�ضافة
�إىل مبنى كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية،
وجممع املطاعم ،ومبنى كلية الإدارة واالقت�صاد
بنني.
وجاءت فكرة احلملة بهدف �إحياء اجلانب
الإن�ساين ورفع الوعي املجتمعي يف جامعة قطر
حول معاناة الالجئني ال�سوريني ،وم ّد يد العون
وامل�ساندة لهم عن طريق جمع التربعات ،حيث
قام �أع�ضاء الفريق بتنظيم �سوق خريي وفتح
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�صناديق جلمع التربعات ،كما قام �أع�ضاء الفريق
بالتعريف بحملة ليان ال�شبابية لدعم الالجئني
ال�سوريني.
ورافقت احلملة عدة م�سابقات منها  :م�سابقة «
االن�ستغرام « والتي تتم امل�شاركة فيها عن طريق
التقاط �صورة كل يوم تخ�ص املو�ضوع ال�سوري،
وم�سابقة خا�صة بالر�سم ،تتم امل�شاركة فيها من
خالل ر�سم لوحات فنية تعك�س �أو�ضاع الالجئني
ال�سوريني ،ومت عر�ض ال�صور والر�سومات يف
اليوم اخلتامي للفعالية مبعر�ض خا�ص �أقيم لهذا
الغر�ض بقاعة ابن خلدون.

حضور كبير وفقرات متعددة
خالل اليوم الختامي
اختمت فعاليات احلملة يوم اخلمي�س املوافق
 26من �شهر �سبتمرب املا�ضي بقاعة ابن خلدون،
وح�رض يوم اخلتام كل من الأ�ستاذة  :اجلازي
فطي�س املري مدير �إدارة الأن�شطة الطالبية ،
والأ�ستاذة منرية العلي رئي�س مركز التطوع
واخلدمة املجتمعية وممثل حملة «ليان» الأ�ستاذ
عادل المي� ،إ�ضافة �إىل ح�شد غفري من منت�سبي
اجلامعة والطلبة.
وتخللت الفعالية عدة فقرات ،حيث افتتحت
بتالوة �آيات من الذكر احلكيم قر�أها الطالب
حممد �أبر�ش  ،ثم �ألقى الأ�ستاذ عادل المي -
ممثل حملة «ليان»  -كلمة بد�أها بالتعريف
باحلملة و�أو�ضح خالل كلمته �أن هذه احلملة
حملة �شبابية خليجية متنوعة الأغرا�ض
وم�ستقلة ،تهدف �إىل م�ساعدة الالجئني ال�سوريني
يف �شمال لبنان ،واحتوائهم ،و�إدخال ال�رسور
عليهم  ،وتقدمي الدعم الإن�ساين لهم عن طريق
جمع التربعات من �أجل الإغاثة املبا�رشة
وال�سكنية والطبية.
و�أو�ضح عادل المي �أنه تتم م�ساعدة الالجئني
ب�شكل م�ستمر عن طريق زيارة فريق للعائالت
بغية التعرف على �أحوالهم و�إي�صال التربعات
لهم ،و�أو�ضح �أن ا�سم احلملة «ليان» هو ا�سم طفلة
�سورية الجئة كانت تعاين من مر�ض مزمن يف
القلب ما جعلها يف �أم�س احلاجة �إىل الدواء،
حيث طلبت امل�ساعدة من الكويت وحني و�صل
الدواء كانت قد فارقت احلياة  ،ومن هنا جاءت
فكرة احلملة لإنقاذ �أمثال «ليان»  ،كما حتدث
عن �أو�ضاع الالجئني ال�سوريني يف املخيمات
 ،وا�ستعر�ض بع�ض مواقف وم�شاهد املعاناة

اليومية يف املخيمات.
وبدوره حتدث الدكتور حممد النعيمي عن
الأو�ضاع ال�سورية  ،مو�ضحا �أنه كان يف �سوريا
قبل �أيام والأو�ضاع هناك ال ميكن �أن يت�صورها
�إال من عاي�شها ،و� ّأن ما تنقله و�سائل الإعالم هو
�شيء ب�سيط من الواقع امل�ؤمل كما وجه ال�شكر
والعرفان لدولة قطر حكومة و�شعبا على الدعم
املادي واملعنوي لل�سوريني ولكل من �ساهم يف
تقدمي امل�ساعدة وامل�ساندة لل�شعب ال�سوري.
و�أكد الدكتور حممد �أنه رغم كل الأمل والدموع
يهون جميع امل�صائب ،و�أن ما
 ،فهناك �أمل ِّ
يح�صل يف �سوريا هو �أمر رباين و�أ�ضاف :
« ر�سالتي لكم �أن ال تهنوا وال حتزنوا وثقوا
بال ّن�رص فنحن منت�رصون ب�إذن اهلل « معتربا ما
تقوم به حملة « -الجئ ولكن» جهاد على غرار
حملة ليان التي �سدت ثغرة كبرية يف لبنان،
ويف ختام كلمته �شكر رئي�س مركز التطوع
واخلدمة املجتمعية بجامعة قطر الأ�ستاذة
منرية العلي على تذليل جميع ال�صعاب
حل�ضوره هذه الفعالية.
كما قدم ال�شباب املتطوعون يف احلملة
عر�ضا يت�ضمن م�رسحية رائعة حتت �شعار
« �شهيد على الهواء» تناولت الواقع ال�سوري
بكل جتلياته  ،حيث انطلقت امل�رسحية مب�شهد
قتايل يعك�س املعارك الدائرة يف �سوريا وما
تخلفه هذه املعارك من �ضحايا �أطفال و�أبرياء
 ،كما تطرقت امل�رسحية �إىل و�سائل الإعالم
وتزييفها للحقائق �إ�ضافة �إىل ق�ضايا التعذيب

يف املعتقالت وغريها ،واختتمت امل�رسحية
مب�شهد يعك�س معاناة جميع فئات املجتمع
ال�سوري مثل الأطفال وال�شيوخ والن�ساء ،والأ�رس
ال�سورية ،وعك�س امل�شهد مدى ال�صرب والعزمية
على الن�رص التي يتحلى بها ال�شعب ال�سوري
رغم كل الأمل.
كما تخلل الأوبريت ق�صيدة ل�شاعر اجلامعة
تناولت واقع الأمة العربية ،كما عر�ض فلم
ق�صري من �إخراج الطالب �أحمد ح�سن �أعده
خ�صي�صا للفعالية ،بالإ�ضافة �إىل مناظرة
�أعدها نادي املناظرات باجلامعة بني فريق
م�ؤيد و�آخر معار�ض للتنمية امل�ستدامة داخل
خميمات الالجئني ،وذلك من خالل فتح �أ�سواق
وم�ؤ�س�سات ت�شغيل وغريها.
كما �شملت الفعالية مزادا على قطع فنية ر�سمها

طالب وطالبات جامعة قطر وتربعوا بها لدعم
احلملة ،وبيعت اللوحة الأوىل ملهى الهاجري
مببلغ  3600ريال ،فيما بيعت اللوحة الثانية
للطالب �صائد الدليمي مببلغ  2500ريال ،
وكذلك بيع يف املزاد جم�سم خلريطة �سوريا
مببلغ  3000ريال.
و�أختمت فقرات الفعالية بفقرة للمبادرات
قدمها رئي�س حملة «الجئ ولكن» الطالب
�سلمان البدري� ،أكد خاللها �أن هدف احلملة
لي�س حم�صورا يف جمع التربعات فقط و�إمنا
يف تقدمي مبادرات ت�ساهم يف م ّد يد العون
للالجئني ال�سوريني ب�شكل م�ستمر ،كما تن�شط
امل�شاعر الإن�سانية جتاه الالجئني واختتم
مداخلته قائال « :ر�سالتنا هي :قبل الدين
والوطن واالنتماء � ،أنا �إن�سان» .
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فـعالـيـات
نظمها مركز اإلرشاد األكاديمي واستبقاء الطالب

«هال وغال» فعالية ترحيبية لطلبة اآلداب والعلوم المستجدين
قام مركز الإر�شاد الأكادميي وا�ستبقاء الطالب
بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم بتنظيم
فعالية ترحيبية لطالب الكلية امل�ستجدين حتت
�شعار «هال وغال» ،وتهدف الفعالية �إىل تعريف
الطلبة اجلدد بالربامج التي تقدمها الكلية
لطالبها� ،إ�ضافة �إىل التعريف مبكتب الإر�شاد
الأكادميي ووحدة الدعم الطالبي بكلية الآداب
والعلوم ،و�أق�سام الكلية املختلفة و�رشوط
االلتحاق بها.
وتخلل الفعالية م�شاركات فعالة من قبل
م�س�ؤويل الكلية وموظفيها  ،حيث قالت د� .إميان
م�صطفوي يف كلمة لها باملنا�سبة �إن الكلية
ا�ستقطبت هذا العام �أكرب دفعة من الطلبة اجلدد
منذ �إن�شائها ،حيث و�صل �إجمايل عدد الطلبة

والعلوم بالطلبة اجلدد  ،كما �رشحت لهم الهدف

واملتمثل يف م�ساعدة الطالب منذ دخوله

�أكرث من ثمانية �آالف طالبا وطالبة موزعني

الرئي�سي من الفعالية واملتمثل يف التعرف

اجلامعة وحتى تخرجه منها.

على خمتلف برامج الكلية.

على الطلبة اجلدد وتعريفهم بالكلية وخدماتها

و�شاركت يف الفعالية �أجنحة و�أق�سام خمتلفة

من جانبها رحبت الأ�ستاذ وداد الكواري

واجلامعة ب�شكل عام ...م�ؤكدة يف هذا ال�صدد

يف الكلية منها الأق�سام الأدبية والعلمية

مدير مكتب الإر�شاد الأكادميي لكلية الآداب

على �أهمية دور الإر�شاد الأكادميي يف الكلية

وبرنامج التميز الأكادميي  ،كما �شارك يف
الفعالية مراكز و�أق�سام خمتلفة باجلامعة مثل
 :رابطة خريجي جامعة قطر ،ومركز الإر�شاد
الأكادميي  ،ومركز اخلدمات املهنية وغريها.
وحتقيقا لهدف الفعالية فقد نظمت الكلية عددا
من الأن�شطة للطالب لتعريف بع�ضهم ببع�ض،
بالإ�ضافة �إىل تعريفهم ب�رشوط القبول وكيفية
جتنب احل�صول على الإنذارات الأكادميية ،كما
مت تعريفهم باحلياة اجلامعية و�سبل النجاح
يف درا�ستهم الأكادميية� ،إ�ضافة �إىل عر�ض عدد
من املراكز اخلدمية التي توفرها الكلية لطلبتها
و�إتاحة الفر�ص لهم لطرح ا�ستف�ساراتهم
و�أ�سئلتهم.

10

السيد عبداهلل الشنظور يتفقد المواصالت الداخلية لذوي
االحتياجات الخاصة
يف خطوة لتعزيز التوا�صل واالطالع على
متطلبات �رشيحة مهمة من الطالب ،قام
ال�سيد عبداهلل ال�شنظور اليافعي م�ساعد نائب
رئي�س اجلامعة للحياة الطالبية واخلدمات
بجولة لالطالع على خدمة توفري املوا�صالت
الداخلية للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة،
والتقى خالل اجلولة مع طلبة اجلامعة من
هذه ال�رشيحة  ،حيث بحث يف حوار مفتوح مع
طلبة اجلامعة من ذوي االحتياجات اخلا�صة،
عددا من املوا�ضيع �شملت �آراءهم يف خدمة
توفري املوا�صالت الداخلية و�سبل تطويرها ،عرب
مناق�شة مقرتحاتهم امل�ستقبلية بهذا اخل�صو�ص.
وكانت اجلامعة وفرت م�ؤخرا عددا من حافالت

يحتاجها طلبة جامعة قطر من ذوي االحتياجات

وي�شار �إىل �أن عدد طلبة اجلامعة من ذوي

النقل اخلا�صة واملزودة ب�أف�ضل التجهيزات التي

اخلا�صة� ،أو الأ�شخا�ص الذي لديهم ظروف خا�صة

االحتياجات اخلا�صة يبلغ حاليا حوايل  90طالب

م�ؤقتة ليتمكنوا من التنقل بني املباين اجلامعية

وطالبةملتحقنيبتخ�ص�صاتاجلامعةاملختلفة،

ب�شكل �أف�ضل  ،وهذه اخلدمة تقدمها اجلامعة جمانا.

ويتم تطبيق جميع املعايري الأكادميية عليهم �أ�سوة

وت�سعى اجلامعة من خالل توفري هذه اخلدمة �إىل

بباقيالطلبة.

تطوير ومالءمة البيئة اجلامعية ،لتحقيق دمج

وتعد جامعة قطر من �أبرز اجلامعات الرائدة

الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف احلياة

باملنطقة يف جمال دمج الطلبة ذوي

اجلامعية�أكادميياواجتماعيا.

االحتياجات اخلا�صة يف العملية التعليمية.
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فـعالـيـات
اجتماع بين قسم المنح الدراسية وممثلي سفارات دول
العالم اإلسالمي
عقد ق�سم املنح الدرا�سية ب�إدارة القبول ،اجتماعا مع ممثلي �سفارات دول العامل الإ�سالم
لدى الدولة ،وذلك يوم الثالثاء املوافق  8من �شهر اكتوبر املا�ضي مببنى القبول والت�سجيل،
حيث ح�رض االجتماع عدد من �أ�صحاب ال�سعادة العاملني يف ال�سلك الدبلوما�سي يف عدد
من �سفارات بلدانهم يف دولة قطر ،بهدف التعريف باملنح الدرا�سية بجامعة قطر ،وخطوات
التقدمي �إ�ضافة �إىل مناق�شة ال�صعوبات التي واجهت الق�سم خالل فرتة القبول املن�رصم خريف
 ،2013واالتفاق على �آلية لت�سهيل التوا�صل بني ق�سم املنح الدرا�سية وال�سفارات.

والإعفاء من ر�سوم الكتب.
و�أو�ضحت �أن جامعة قطر تقدم عددا كبريا
من املنح الدرا�سية للطالب من خمتلف �أنحاء
العامل ،منها :منح العامل الإ�سالمي والدول
الأخرى ،ومنح �سمو الأمري للتفوق العلمي،
ومنح الأداء املتميز ،ومنح �أبناء العاملني يف
جامعة قطر � ،إ�ضافة �إىل منح �سكان قطر ،ومنح
�أبناء القطريني ومنح �أبناء جمل�س التعاون
اخلليجي وغريها.
كما حتدثت عن العقبات التي واجهها الق�سم يف
ف�صل خريف  ،2013ومن �ضمنها  :عدم �إكمال
الطلب االلكرتوين ب�شكل �صحيح ،بالإ�ضافة
�إىل �صعوبة التحقق من التحاق الطالب نظرا
لرت�شيحه باال�سم فقط دون �أي معلومات �أخرى،
وتر�شيح عدد �أكرث من املنح املخ�ص�صة ،وعدم
ا�ستيفاء �رشوط املنح اخلارجية والتي منها :

وخالل االجتماع �أو�ضحت الأ�ستاذة ميمونة

من الر�سوم الدرا�سية� ،أما املنح اخلارجية

ال�سعدي رئي�س ق�سم املنح الدرا�سية �أن املنح

فهي املنح التي تقدمها اجلامعة للطلبة الذين

الدرا�سية تعد ميزة تقدمها اجلامعة للطالب غري

يح�رضون للدولة بغر�ض الدرا�سة يف اجلامعة،

القطريني من املتقدمني للدرا�سة يف جامعة

ويكونون على كفالتها وت�شمل بع�ض املزايا

قطر  ،وت�شمل ح�صول الطالب على تعليم جماين

الأخرى مثل ال�سكن اجلامعي وتذاكر ال�سفر

يف اجلامعة ومزايا �أخرى تعتمد على نوع
املنحة و�رشوطها ،مو�ضحة �أن من مزايا تلك
املنح توفري ال�سكن ،واملوا�صالت للطالب ب�شكل
جماين �إ�ضافة �إىل تذاكر ال�سفر ال�سنوية وغري
ذلك.
وبينت الأ�ستاذة ميمونة ال�سعدي �أن املنح
الدرا�سية تنق�سم �إىل منح داخلية وهي املنح
التي تقدمها اجلامعة للطلبة املوجودين يف
دولة قطر واملقيمني مع �أ�رسهم وت�شمل الإعفاء
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اختبار اللغة الإجنليزية للطلبة املتقدمني على
كليات تتطلب اجتياز الربنامج الت�أ�سي�سي.
كما �أكدت �أن اجلامعة توفر منح ًا درا�سي ًة
للطالب اجلدد واملحولني يف مرحلة
البكالوريو�س فقط ،مو�ضحة �أن احل�صول

على هذه املنح يكون ب�صورة تناف�سية ،حيث
يحق للجامعة اختيار الطلبة الأحق باملنحة
من الطلبة املر�شحني عن طريق ال�سفارة،
واملتقدمني مبا�رشة ب�صفة �شخ�صية ،مبينة
�أنه ال يحق للطالب التقدم مرة �أخرى يف حال
مت �إيقاف منحته الدرا�سية وذلك لعدم حتقيقه
�رشوط ا�ستمرارية املنح الدرا�سية.
و�أ�ضافت �أن من �رشوط ا�ستمرارية املنح
الدرا�سية �أن ال يقل عدد ال�ساعات املجتازة
يف نهاية كل ف�صل درا�سي عن � 15ساعة
مكت�سبة ،و�أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي
يف نهاية كل ف�صل درا�سي عن 4.00/2.50
 ،على �أن تكون �أق�صى مدة يحق للطالب فيها

املهنية بالتوا�صل مع اجلهات الراعية لتتيح

وح�رض االجتماع كل من :حممد الغامدي

االحتفاظ باملنحة هي املدة املحددة للتخرج

لهم متابعة التح�صيل الأكادميي للطالب

ممثل امللحقية الثقافية ال�سعودية  ،و�إبراهيم

من التخ�ص�ص الأكادميي �إ�ضافة �إىل الف�صول

وت�شمل اجلهات التي تكفل الطالب �شهري ًا

حممد القهيدان م�رشف درا�سي بنف�س امللحقية

التي يق�ضيها يف ال�سنة الت�أ�سي�سية وبحد �أق�صى

بدفع مبلغ مايل وكذلك ال�سفارات التي تتكفل

 ،ومن ال�سفارة الكويتية ر�شاد حلمي عمر

ف�صلني درا�سيني.

بالتذاكر ال�سنوية واملكافئات ال�شهرية للطالب.

م�س�ؤول تعليمي للطالب ،وعبداهلل خليفة

كما �أ�شارت �إىل طريقة التوا�صل بني ق�سم املنح

وتخلل االجتماع حوار بني ق�سم املنح الدرا�سية

الكعبي امل�ست�شار الثقايف بال�سفارة البحرينية

الدرا�سية ب�إدارة القبول وبني ال�سفارات ،حيث

وا�صحاب ال�سعادة ال�ضيوف  ،تطرق �إىل �سبل

 ،و�أخ�صائية التعليم منال الرئي�سي من ال�سفارة

تقوم ال�سفارات ب�إر�سال قائمة الطلبة املر�شحني

التوا�صل الفعال بني اجلامعة وال�سفارات،

العمانية  ،وهال الزعابي �إعالمية من الق�سم

للمنح املخ�ص�صة ،ويقوم الق�سم ب�إر�سال

حيث �أجابت الأ�ستاذة نوف الكواري مدير

الإعالمي والثقايف بال�سفارة الإماراتية

خطاب ب�أ�سماء الطالب الذين مت قبولهم يف

�إدارة القبول عن جميع الأ�سئلة واال�ستف�سارات

 ،ور�ضا بو �شالغم  ،املكلف بالعالقات

املنح املخ�ص�صة ،ومن ثم يقوم مركز اخلدمات

املتعلقة بهذا ال�ش�أن.

الثنائية اجلزائرية القطرية ،و�سانيتا لي�سيت�سا
�سكرتري �أول -نائبة رئي�س البعثة ب�سفارة
الب�سنة والهر�سك  ،وحممد بن هادي القديدي
دبلوما�سي مكلف بال�ش�ؤون القن�صلية بال�سفارة
التون�سية ،وزهرة ح�سن �شيخ امل�ست�شار الأول،
ال�صادق الفا�ضل املبارك م�ست�شار بال�سفارة
ال�سودانية ،و د .يحيى الأغا م�ست�شار نائب
ال�سفري الفل�سطيني  ،ومفيد عبد الوهاب ال�شيخ
را�ضي مدير مكتب ال�سفري العراقي ود .حممد
عبداهلل الزبريي القائم بالأعمال يف ال�سفارة
اليمنية.
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فـعالـيـات
سعي ًا لتعريف الطلبة بما يقدمانه من خدمات

قسما المنح والتحويل ينظمان يوما مفتوحا عند البنين
وآخر عند البنات
نظم ق�سما املنح الدرا�سية والتحويل ب�إدارة
القبول بجامعة قطر يوما مفتوحا يف ق�سم
البنني و�آخر يف ق�سم البنات ،وذلك خالل الفرتة
ما بني � 28إىل  29من �شهر اكتوبر املا�ضي،
يف مباين الأن�شطة الطالبية  ،وتهدف الفعالية
�إىل تعريف الطلبة مبا يقدمه الق�سمان من
خدمات �إىل جانب �رشح مف�صل لطريقة ا�ستفادة
الطالب من تلك اخلدمات مبا فيها �رشوط
املنح و�إجراءات التحويل املتبعة ،والرد على
ا�ستف�سارات الطلبة.
وقالت الأ�ستاذة ميمونة ال�سعدي -رئي�س ق�سم
املنح الدرا�سية �أن الفعالية عرفت الطالب
بق�سم املنح ،واخلدمات املناطة به� ،إ�ضافة
�إىل �رشح �أنواع املنح و�رشوطها ،م�ؤكدة على
�رضورة �أن يعمل الطلبة احلاليون على ن�رش
الوعي بني الطالب اجلدد ب�إمكانية ح�صولهم
على منحة درا�سية ،مو�ضحة �أنه على الطالب
�أن يدرك �أن القبول يف املنح يكون على �أ�سا�س
حتقيق ال�رشوط لكل منحة �إ�ضافة �إىل اجلدارة
واملناف�سة الأكادميية.
�أما �أخ�صائي التحويل الأ�ستاذ عبداهلل من�صور
فقال �إن �أهم �رشطني لتغيري التخ�ص�ص الرئي�سي
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هما� :أن يكون الطالب حا�صل على معدل ال
يقل عن  ، 2.5و�أال يكون قد اجتاز � 60ساعة
مكت�سبة ،مو�ضحا �أن الطالب املحول �إىل
تخ�ص�ص �آخر يلزمه �أي�ضا �أن توافق الكلية
املطلوبة �أو الق�سم الأكادميي املعني على تغيري
التخ�ص�ص مع الأخذ يف عني الإعتبار متطلبات
الإنتقال والقدرة اال�ستيعابية للق�سم �أو الكلية
املق�صودين.

من جهتها قالت �أخ�صائية التحويل يا�سمني
�سامل �أن ب�إمكان الطالب �أن يغري تخ�ص�صه
الرئي�سي �أوالفرعي �أو �أن يقدم على تخ�ص�ص
فرعي ،حيث ميكن للطالب التقدمي يف 10
نوفمرب وحتى  28من ال�شهر ذاته.
و�شهدت الفاعلية �إقباال كبريا من قبل الطلبة،
حيث قالت الطالبة �إ�رساء �أحمد ح�سني من كلية
الإدارة والإقت�صاد �إنها علمت عن الفعالية عن
طريق بريد اجلامعة الإلكرتوين ،حيث قدمت اىل
الفعالية بغية اال�ستف�سار عن متطلبات املنحة
و�رشوطها ،و�آخر موعد لتقدمي الطلبات.
�أما الطالبة مرمي بن �ساعد من كلية الآداب
ف�أو�ضحت �أنها ا�ستف�رست عن تغيري تخ�ص�صها
من الآداب �إىل العلوم  ،وذلك بدافع رغبتها يف
درا�سة تخ�ص�ص «حيوية طبية».
وت�أتي هذه الفعالية يف �إطار ا�ستعداد �إدارة
القبول للبدء يف ا�ستالم طلبات التقدمي على
املنح الدرا�سية واملحولني من جامعات �أخرى،
وطلبات تغيري التخ�ص�ص الرئي�سي والفرعي
والتقدمي للتخ�ص�ص الفرعي.

إدراة القبول تمثل الجامعة في معرض قطر الدولي
للجامعات
حتت رعاية هيئة التعليم العايل باملجل�س

واف عن املنح
الق�سم �أي�ضا �إىل تقدمي �رشح ٍ

مثل «الآيل�س والتوفل»  ،ومتطلبات الربنامج

الأعلى للتعليم انطلقت فعاليات معر�ض قطر

الدرا�سية التي ميكن للطالب احل�صول عليها

الت�أ�سي�سي ،فيما يهتم �أولياء الأمور باال�ستف�سار

الدويل الرابع للجامعات حتت �شعار «نحو

يف جامعة قطر ،و�رشوط القبول ومتطلباته،

عن اعتمادات �شهادة التخرج وامل�ستقبل املهني

التنوع لتحفيز الإبداع واالبتكار» ،وذلك خالل

والوثائق املطلوبة منهم من اجل ا�ستكمال

للتخ�ص�صات.

الفرتة ما بني  6-4من �شهر نوفمرب ،2013

عملية االلتحاق والت�سجيل باجلامعة.

وقد اختتمت فعاليات املعر�ض م�ساء الأربعاء

مبركز قطر الدويل للمعار�ض ،حيث �شاركت

و�أو�ضح ال�سيد علي عبداهلل بو كمال �أخ�صائي

املوافق  6نوفمرب 2013م ،مبركز قطر الدويل

يف املعر�ض نحو  90جامعة وكلية من جميع

الإر�شاد والتوجيه ب�إدارة القبول �أن اجلامعة

للمعار�ض ،حيث �شهد اليوم الأخري للمعر�ض

�أنحاء العامل ،وقام بتمثيل جامعة قطر ق�سم

توفر عدد كبري من الربامج الأكادميية يف

الإر�شاد والتوجيه وق�سم الدرا�سات العليا ب�إدارة

مراحل البكالوريو�س والدرا�سات العليا  ،م�شريا

ح�ضورا كبرياً من قبل طالب وطالبات املدار�س
ً
الثانوية امل�ستقلة واملدار�س العربية اخلا�صة

القبول.

�إىل �أن جناح اجلامعة يف املعر�ض قدم لزواره

واملدار�س الدولية

وتهدف هذه امل�شاركة �إىل ا�ستقطاب الطالب

كتيبات تعريفية ،و�رشح لهم التخ�ص�صات

يف دولة قطر.

و�أولياء الأمور ،وذلك من خالل �إطالعهم على

عرفهم على طريقة
املتاحة للقبول ،كما ّ

املعلومات املهمة املتعلقة باحلياة اجلامعية ،

الت�سجيل باجلامعة واخلطط الدرا�سية ،مو�ضحا

�إ�ضافة �إىل الرد على ا�ستف�سارات الطالب حول

�أن الطلبة يحر�صون على اال�ستف�سار عن

حتديد �أولوياتهم التعليمية باجلامعة ،وذلك

املناهج ومدى �سهولتها و�صعوبتها

عن طريق التوا�صل مع املر�شدين وامل�س�ؤولني

وعن �أهمية االختبارات

الذين تواجدوا يف املعر�ض ،كما تهدف م�شاركة

املطلوبة للقبول
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فـعالـيـات
الدكتور األنصاري يثمن دور الجامعة في االهتمام بالصحة
النفسية والجسدية للطالب
ثمن الدكتور عمر الأن�صاري نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب ما تبذله اجلامعة من جهد
للعناية واالهتمام بال�صحة النف�سية واجل�سدية للطالب وذلك انطالقا من حر�ص جامعة قطر
على تزويد طلبتها باملعلومات التي ت�ضمن لهم حياة �أكرث �صحة وتوازنا لت�شمل ال�صحة
النف�سية واجل�سدية.

وموا�صلة حياتهم ب�أف�ضل �صورة ممكنة.
�أما الأ�ستاذة بدرية ،مر�شد نف�سي يف مركز
الإر�شاد الطالبي ،فقد �أو�ضحت �أن ال�صحة
النف�سية باتت حتظى باهتمام خا�ص يف جميع

جاء ذلك خالل احتفال نظمه مركز الإر�شاد

وقد قام املركز بدعوة العديد من امل�ؤ�س�سات

�أنحاء العامل  ،حيث �أ�صبح للفرد قناعة يف قرارة

الطالبي يوم الثالثاء املوافق للثامن من �أكتوبر

احليوية يف دولة قطر ،ليتعرف الطلبة على

نف�سه ت�ؤكد له ب�أن ال�صحة النف�سية هي جزء ال

لعام  2013احتفاال باليوم العاملي لل�صحة

�أهداف هذه امل�ؤ�س�سات املختلفة و�أن�شطتها

يتجز�أ من ال�صحة اجل�سدية ،م�شرية �إىل �أنه يف

النف�سية  ،وذلك تخليدا لهذا احلدث ال�سنوي الذي

العديدة يف املجتمع القطري واال�ستفادة من

حال مل يوجد تكامل بني هذين الطرفني ف�إن ذلك

ي�أتي كل عام بحلة متجددة.

خدماتها املختلفة.

�سيحدث خلال يف �صحة الفرد.

و�أكد نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب

من جانبها �أكدت الأ�ستاذة هناء عمر مدير مركز

ومن اجلدير بالذكر �أن امل�ؤ�س�سات التي

�أن الإن�سان يجب �أن تتكامل �صحته النف�سية

الإر�شاد الطالبي على حر�ص مركز الإر�شاد

�شاركت يف اليوم العاملي لل�صحة النف�سية

واجل�سدية لينعم بحياة �صحية متوازنة ،كما

الطالبي على التوا�صل مع الطلبة ليتحقق

هي :مركز ال�شفلح ومركز اال�ست�شارات

ثمن دور جامعة قطر متمثال يف اجلهود التي

التكامل يف ال�صحة النف�سية .مو�ضحة �أن املركز

العائلية وم�ؤ�س�سة �إح�سان وق�سم الطب

يبذلها مركز الإر�شاد الطالبي والتي من �ش�أنها

يحر�ص على توفري املكان الآمن للتخل�ص

النف�سي مب�ست�شفى الرميلة ،واللجنة الدائمة

تعزيز �صحة الطالب النف�سية وتقدمي الدعم لهم

من �أي �ضغوطات �أو متاعب قد تواجه الطلبة

ل�ش�ؤون املخدرات وامل�سكرات و�إدارة احلماية

لتتكامل �صحتهم النف�سية واجل�سدية وليحافظوا

خالل حياتهم اجلامعية ،لي�س ذلك فح�سب؛ بل

االجتماعية وق�سم خدمة الطوارئ الطبية يف

على تقدمهم امل�ستمر وعطائهم يف جميع

�إن املركز يعد الطلبة من خالل برامج تطوير

جامعة قطر املعني بتقدمي الرعاية ال�صحية

نواحي احلياة.

الذات ليكونوا م�ستعدين ملرحلة ما بعد اجلامعة

الالزمة جلميع منت�سبي اجلامعة.
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اإلرشاد الطالبي يطلق المسابقة الوطنية لنشر الوعي بالصحة النفسية
�أقام مركز الإر�شاد الطالبي بالتعاون مع

بدورها �أكدت الدكتورة �أمرية اخلراز من ق�سم

قبل تف�شيها ،ال�سيما �أن الأمرا�ض النف�سية باتت

النظام الأكادميي ال�صحي يوم الأربعاء املوافق

الطب النف�سي ،على �أهمية ال�صحة ب�شكل عام

منت�رشة بني فئة ال�شباب من �سن  34-18وهو

 2013/9/25حملة تعريفية مب�سابقة احلملة

وال�صحة النف�سية على وجه اخل�صو�ص ،حيث

�أمر بالغ اخلطورة  ،حيث �أن هذه الفرتة العمرية

الوطنية للتوعية بال�صحة النف�سية .وا�ستهل اللقاء

تناولت الدكتورة يف حديثها �رضورة اهتمام كل

غالبا ما يكون فيها �أق�صى درجات العطاء الذي

بكلمة ترحيبية باحل�ضور من قبل مدير مركز

فرد بال�صحة النف�سية لأنه �إذا مل يلتزم الفرد بذلك

بدوره ي�ؤدي �إىل نهو�ض البالد.

الإر�شاد الطالبي هناء عمر تطرقت فيها �إىل �رشح

ف�إنه بالتايل �سيكون عر�ضة للأمرا�ض النف�سية

من جهته بني الدكتور �أحمد حممد م�رشف

كيفية امل�شاركة يف امل�سابقة والتي يتناف�س فيها

والتي �ستفتك على املدى البعيد ب�صحته اجل�سدية

�صحة نف�سية يف الطب النف�سي� ،أن الرتكيز على

الطالب والطالبات من عدة جامعات يف الدولة

�أو الع�ضوية.

االهتمام بال�صحة النف�سية �أمر ال يجب التهاون

منها :كلية وايل كورنيل ،جامعة كاجلاري ،كلية

كما ا�ستدلت الدكتورة يف حديثها ب�إح�صائيات

به لأن الأمرا�ض النف�سية قد تتفاقم وت�صبح

�شمال الأطلنطي وجامعة قطر.

تبني وجود  1من �أ�صل � 5أفراد يف دولة قطر

خطرية لت�ؤثر �سلبا على حياة املري�ض ،ومثال

و�أو�ضحت ب�أنه من املتوقع �أن ت�شهد امل�سابقة

معر�ضني للإ�صابة باال�ضطرابات النف�سية يف �أي

ذلك هو القلق والإحباط والو�سوا�س القهري،

تناف�سا كبريا بني املت�سابقني الذين تنطبق

وقت ،مو�ضحة �أن الأمرا�ض النف�سية قد تداهم �أي

م�ؤكدا �أن �أغلب هذه الأمرا�ض من املمكن

عليهم �رشوط امل�سابقة مثل اختيار فكرة

فرد يف املجتمع �سواء كان �صغريا �أو كبريا ،رجال

معاجلتها �إما من خالل ا�ست�شارة �أخ�صائي

التوعية بال�صحة النف�سية وكتابة  500كلمة

�أو امر�أة ،الأمر الذي يحتم علينا �أن نبذل ُج َل ما

يف الطب النف�سي �أو عن طريق و�صفات دوائية

ت�رشح ماهية الفكرة  ،وعن الإعالم امل�ستخدم

يف و�سعنا للت�صدي لهذه الأمرا�ض ومعاجلتها

منا�سبة.

كا�ستخدام الق�صة �أو الر�سم �أو الفيديو.
كما �أكدت على �أن املناف�سة
�ستكون قائمة
على
اختيار
الأفكار
اخلالقة واملبدعة
لدى امل�شاركني
وامل�شاركات والتي من
خاللها �سيكون �أكرب الأثر
يف زيادة الوعي عن ال�صحة
النف�سية بتغيري الأفكار اخلاطئة
والأمناط ال�سلبية جتاه ال�صحة
النف�سية.
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أخــــــبــار
إطالق برنامج صندوق الطلبة للتشغيل الطالبي
�أطلق ق�سم �صندوق الطلبة يف �إدارة اخلدمات الطالبية بجامعة قطر برناجم ًا جديداً
للت�شغيل الطالبي �إ�ضافة للم�ساعدات املالية التي يقدمها حالي ًا بكافة �أنواعها.
وتتمحور فكرة برنامج �صندوق الطلبة للت�شغيل
الطالبي ( )Work Aid Programيف
م�ساعدة الطالب الذين يواجهون �صعوبات
مالية حتول بينهم وبني �سداد الر�سوم امل�ستحقة
للجامعة (الر�سوم الدرا�سية  ،ر�سوم املوا�صالت،
ر�سوم ال�سكن  ،ر�سوم الكتب� ...إلخ ) ،الأمر الذي
يعر�ضهم خلطر التوقف عن الدرا�سة اجلامعية،
حيث �أن الكثري من ه�ؤالء الطلبة يتلقون العون
من خالل امل�ساعدات املالية �أو برنامج التوظيف
الطالبي ،ورغم ذلك ف�إن البع�ض منهم ال يكون
م�ؤهال لربنامج التوظيف الطالبي �أو مل ينجح
يف احل�صول على فر�صة عمل نظرا ملحدودية
الأماكن املتاحة �أو مل يحقق �رشوط احل�صول
على م�ساعدات مالية من �صندوق الطلبة،
ومن هذا املنطلق ف�إن برنامج �صندوق الطلبة
للت�شغيل الطالبي يتيح للطلبة فر�ص ًا للعمل يف
احلرم اجلامعي لقاء ت�سديد الر�سوم امل�ستحقة
للجامعة �شهري ًا وب�شكل مبا�رش  ،ويف
حالة بقاء مبلغ

فائ�ض
متبقي
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للطالب
بعد ت�سديد كافة امل�ستحقات للجامعة يتم حتويله
للح�ساب البنكي اخلا�ص بالطالب.
ويتمثل العمل يف كونه لي�س �رشطاً ،بل هو جمرد
و�سيلة جيدة لك�سب اخلربة العملية وامل�ساعدة يف
تغطية النفقات التعليمية �أو ال�شخ�صية  ،وال�شك
�أن فوائد هذا الربنامج ومميزاته �ستتنوع لت�شمل
العمل يف بيئة مالئمة ملهارات الطلبة وميولهم
وم�ساعيهم الوظيفية املحتملة بالإ�ضافة �إىل
توفري �أوقات عمل تراعي اجلدول الدرا�سي للطلبة
 ،حيث لن يكون مطلوب ًا من الطالب العمل خالل
فرتات املحا�رضات الدرا�سية  ،كما يوفر الربنامج
�أي�ض ًا الفر�ص لتطوير اخلربات و�شبكة املعارف
املهنية.
�أما عن �إجراءات ق�سم �صندوق الطلبة لقبول
الطلبات  ،فيقوم الق�سم بالنظر يف جميع الطلبات
املكتملة التي قدمها الطلبة يف بداية كل
ف�صل درا�سي  ،كما يقوم �أي�ض ًا بتقدمي التمويل
الالزم لعدد  15فر�صة توظيف للربنامج �ضمن
برنامج التوظيف الطالبي  ،وتختار وتعتمد
جلنة امل�ساعدات املالية �أ�سماء امل�ستفيدين
من بني تو�صيات ق�سم �صندوق الطلبة،
وتو�صي اللجنة �أي�ضا بتقدير
معدل �أجر ال�ساعة على
�أ�سا�س الظروف الفردية
لكل م�ستفيد .وميكن
تعيني امل�ستفيدين
املقبولني يف
برنامج
�صندوق
الطلبة
للت�شغيل

الطالبي طبقا لنف�س قواعد �إجراءات القبول
للم�ساعدات املالية ،و�أن يعملوا ملدة حدها
الأق�صى هو نف�س احلد لعدد ال�ساعات الأ�سبوعية
امل�سموح بها يف برنامج التوظيف الطالبي،
ويتوىل مركز اخلدمات املهنية �إدارة تعيني
امل�ستفيدين املقبولني و�أدائهم الوظيفي  ،كما
يتوجب على الطلبة امل�شاركني بالربنامج تنفيذ
خطة تطوير مهني بالتن�سيق مع مركز اخلدمات
املهنية ،وذلك قبل و�أثناء م�شاركتهم بالربنامج.
ويتم مكاف�أة الطالب مبعدل �أجر ال�ساعة ويرتاوح
من � 30إىل  50ريا ًال قطري ًا يف ال�ساعة  ،يحدده
م�رشف الق�سم �أو الكلية عند تعيني الطالب  ،وذلك
ح�سب م�ؤهالت الطالب وطبيعة العمل� .أما معدل
الأجر الإ�ضايف عن العمل ل�ساعات تزيد عن احلد
الأق�صى امل�سموح به �أ�سبوعي ًا ف�سيكون نف�س
معدل �أجر ال�ساعات لربنامج التوظيف الطالبي
التابع ملركز اخلدمات املهنية (� 25إىل  40ريا ًال
قطري ًا يف ال�ساعة).
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ق�سم �صندوق الطلبة يف
�إدارة اخلدمات الطالبية بجامعة قطر يقدم
امل�ساعدات املالية وهي  :امل�ساعدات املالية
ال�شهرية  ،وامل�ساعدات املالية املقطوعة ،
وت�سديد الر�سوم الدرا�سية عن الطالب غري القطري
جزئي ًا �أو كلي ًا  ،وت�سديد ر�سوم ال�سكن اجلامعي
 ،وت�سديد ر�سوم املوا�صالت (للطالبات فقط)
 ،بالإ�ضافة �إىل توفري حا�سب �آيل  ،وقد خدم
�صندوق الطلبة ما يقارب  1400طالب وطالبة
خالل ف�صل الربيع املا�ضي  ،حيث يقوم ق�سم
�صندوق الطلبة با�ستقبال الطلبات من الطلبة
املتقدمني للح�صول على امل�ساعدة املالية
وفح�ص هذه الطلبات وتطبيق املعايري املحددة
بناء عليه حتديد ا�ستحقاق الطالب
عليها  ،ويتم ً
للم�ساعدة املالية من عدمه  ،وتتوقف قرارات
ق�سم �صندوق الطلبة كذلك على توفر املوارد
املالية املنا�سبة.

البطاقات الجامعية تطبق نظام تسجيل الحضور اإللكتروني
داخل القاعات الدراسية
�ضمن جهودها املتوا�صلة لتقدمي خدمات مميزة حتقق م�صلحة الطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،قامت وحدة البطاقات اجلامعية بق�سم اخلدمات الأولية بالتعاون مع �إدارة
تقنية املعلومات بتطبيق املرحلة الأوىل من نظام ت�سجيل احل�ضور الإلكرتوين داخل
القاعات الدرا�سية.
حيث مت اختيار  20قاعة درا�سية للمرحلة

اجلامعية املربجمة ح�سب جداول املحا�رضات

التجريبية الأوىل  ،كما مت اختيار  20من

الدرا�سية لكل قاعة ،والتي ميكن للطلبة

ال�صفوف الدرا�سية ذات الكثافة الطالبية

مترير بطاقاتهم اجلامعية �أمامها لت�سجيل

العالية والتي ت�شمل �أغلب التخ�ص�صات

ح�ضورهم �إلكرتونياً ،مما يزيل هذا العبء عن

املختلفة التي يح�رضها الطلبة من كال

�أع�ضاء هيئة التدري�س وي�سمح لهم بالرتكيز

اجلن�سني.

على ما هو �أهم  ،وبالتايل ا�ستثمار وقت

ويهدف امل�رشوع من خالل هذه اخلطوة

املحا�رضة كامال ً يف العملية التعليمية.
ويحقق ا�ستخدام النظام اجلديد فوائد �أخرى

�إىل ا�ستبدال الطريقة التقليدية يف ت�سجيل
احل�ضور للطلبة بطريقة �أكرث تطورا ً و�سهولة
وذلك من خالل توفري �أجهزة قارئ البطاقة

� ،أهمها متابعة وتوثيق احل�ضور للطلبة ،
حيث ت�شري عدة درا�سات �إىل وجود ارتباط
مبا�رش بني ن�سبة ح�ضور الطالب و�أدائه
الأكادميي ،وبالتايل ف�إن النظام اجلديد
يوفر م�ؤ�رش هام و�رسيع عن م�ستوى الطالب
الأكادميي و�سهولة التوا�صل معه لتدارك
وعالج �أي �أ�سباب �أو م�شاكل ت�ؤثر على
ح�ضوره لل�صفوف الدرا�سية وبالتايل على
�أدائه الأكادميي.
وقد متت برجمة �إعدادات الأجهزة املتوفرة
حاليا ً بحيث يتم تفعيلها تلقائيا ً قبل
بدء املحا�رضات بـ  15دقيقة تقريبا،
لت�سهيل دخول الطالب وت�سجيل ح�ضورهم
قبل و�صول مدر�س املادة منعا ً لالزدحام
والت�شوي�ش .كما قام م�س�ؤولون من ق�سمي
البطاقات اجلامعية وتقنية املعلومات
بزيارات ميدانية لل�صفوف املختارة الختبار

على البطاقة اجلامعية لت�سجيل احل�ضور ،
حيث ميكن للطلبة التقدمي للح�صول على
البطاقة من خالل بوابة اجلامعة الإلكرتونية
� ،myQUأو عن طريق زيارة مكتب
البطاقات اجلامعية لإ�صدار البطاقة ب�شكل
فوري.
ويهيب ق�سم اخلدمات الأولية باجلميع
التعاون لتحقيق وجناح هذه املرحلة
التجريبية حتى يت�سنى للجهات املعنية
تطوير امل�رشوع وحت�سني �أدائه لتحقيق
امل�صلحة العامة للطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س وتطبيقه على بقية ال�صفوف
والقاعات الدرا�سية يف اجلامعة يف املراحل
القادمة ب�إذن اهلل.

الأجهزة و�رشح طريقة ت�سجيل احل�ضور
�أمام الطلبة  ،وتذكريهم ب�أهمية ح�صولهم
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إدارة القبول تشكل لجنة لمتابعة عمل طلبة التوظيف
الجزئي
قامت �إدارة القبول بقطاع �ش�ؤون الطالب

�إجراء الور�ش املنا�سبة ح�سب احتياجات

املفتوح ا لأول لطلبة العمل اجلزئي على

بت�شكيل جلنة ملتابعة عمل طلبة العمل

الطلبة.

مدى يومني ،وهدفت فعالية هذا اليوم �إىل

اجلزئي ،وت�ضم اللجنة ممثلني عن �أق�سام

وقد قامت اللجنة خالل فرتة القبول خلريف

تكرمي طلبة العمل اجلزئي وتقدمي ال�شكر

�إدارة القبول املختلفة  ،ويتمثل دور اللجنة

عام  ، 2013بتدريب الطلبة العاملني وتن�سيق

لهم  ،وقد ا�ستهلت الفعالية بكلمة لرئي�س

يف متابعة وتطوير عمل طلبة العمل اجلزئي

العمل فيما بينهم  ،بالإ�ضافة �إىل حتديثهم

جلنة طلبة العمل اجلزئي  ،تالها عر�ض

يف �إدارة القبول و�إعدادهم للعمل ب�شكل كفء

بجميع املعلومات والبيانات ال�رضورية التي

فيديو من عمل �أع�ضاء اجلنة يو�ضح جهد

يف فرتات مواعيد القبول  ،حيث قامت اللجنة

ت�سهل ا�ستقبال وخدمة املتقدمني  ،حيث مت

طلبة العمل اجلزئي وتفانيهم يف �أداء

بعدد من الور�ش التدريبية من �أجل ت�أهيل

تق�سيم الطلبة العاملني لعدد من الأق�سام منها

عملهم  ،كما ا�شتملت فقرات الفعالية �أي�ض ًا

الطلبة العاملني وحتديثهم باملعلومات

اال�ستقبال  ،وتقدمي الطلب الإلكرتوين  ،وت�سليم

على م�سابقات ترفيهية للطلبة  ،ويف نهاية

والبيانات ال�رضورية ،بالإ�ضافة �إىل تقييم

امل�ستندات �إىل جانب ق�سم خا�ص للرد على

الفعالية مت تكرمي طالب وطالبات العمل

�أداءهم ب�شكل دوري بناءاً على عدد من

ا�ستف�سارات الطلبة.

اجلزئي وت�سلميهم �شهادات التكرمي من

املعايري وعلى �ضوء نتائج هذا التقييم يتم

من جهة �أخرى نظمت �إدارة القبول اليوم

�إدارة القبول.

تطوير مستمر في قسم الخدمات
األولية مع بداية خريف 2013
�سعيا لتلبية احتياجات الطلبة داخل

ومبنى املكتبة .وذلك ليت�سنى للطلبة

احلرم اجلامعي ،قام ق�سم اخلدمات ا لأولية

ا�ستخدام احلافلة للتنقل بدال من امل�شي

التابع لإدارة اخلدمات الطالبية ب�إ�ضافة

على ا لأر�صفة �أو يف و�سط الطريق مما

مباين جديدة خلط مرور حافلة خدمة

يعرقل حركة املرور .كما مت تخ�صي�ص

«اجلامعة اك�سرب�س» لت�ضم موقف مبنى

حافله تقوم بنقل طالب مبنى ا لإدارة

ا لأبحاث  ،وموقف �آخر خلف مبنى املوارد

واالقت�صاد �إىل مبنى ا لأبحاث مبا�رشة.

الب�رشية  ،با لإ�ضافة �إىل املباين ال�سابقة

ويف خطوة �أخرى فقد مت �إعادة ترتيب

التي كانت جزءا من اخلدمة  ،وهي موقف

اجلدول الزمني حلافالت خدمة اجلامعة

انتظار حافلة ال�سكن داخل اجلامعة ،مبنى

اك�سرب�س -بنات لتقليل وقت االنتظار

الت�أ�سي�سي ،مبنى كلية ا لإدارة واالقت�صاد

لل�صعود للحافلة.
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بهدف التعريف بالجامعة وشروط االلتحاق بها

قسم اإلرشاد والتوجيه ينظم زيارات لمعارض مختلفة في
الدولة
قام ق�سم الإر�شاد والتوجيه ب�إدارة القبول

والتخ�ص�صات املطروحة فيها ،بالإ�ضافة �إىل

كلية الهند�سة وال�صيدلة بتقدمي املعلومات

بتنظيم عدة زيارات ملعار�ض خمتلفة يف

ا�ستف�سارات �أخرى متعلقة بربامج الدرا�سات

الوافية حول املتطلبات العامة ون�سب القبول

الدولة وذلك خالل �شهري �سبتمرب و�أكتوبر

العليا كاملاج�ستري والدكتوراه  ،كما تعرف

يف الكليتني.

املا�ضيني ،وتهدف الزيارات �إىل التعريف

الطالب الذين زاروا املعر�ض على الربامج

من جهة �أخرى� ،شارك الق�سم يف فعالية اليوم

باجلامعة و�رشوط االلتحاق بها ،كما تهدف

الدرا�سية املقدمة يف اجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل

املفتوح التي �أقيمت مبدر�سة البيان الثانوية

�إىل التعريف باخلدمات التي توفرها اجلامعة

اخلدمات الطالبية واالن�شطة يف اجلامعة.

امل�ستقلة للبنات بتاريخ ،2013-10-7

لطالبها.

كما قام الق�سم مع عدد من مثلي الكليات

حيث مت التعريف بجامعة قطر وال�سيا�سات

و�شملت زيارات الق�سم معر�ض �أكادميية قطر

باجلامعة بزيارة معر�ض �آخر مبدر�سة

التعليمية املتبعة  ،بالإ�ضافة �إىل توزيع

للقادة ،حيث كان جلامعة قطر يف املعر�ض

كامربيدج الدولية بتاريخ ، 2013-10-6

الكتيبات واملن�شورات اخلا�صة بالكليات

ق�سم خا�ص بها  ،تلقى خالله ممثلو ق�سم

حيث قام الق�سم بتقدمي عرو�ض حول ن�سب

يف اجلامعة و�رشوط القبول ،وقد �شهد ق�سم

الإر�شاد والتوجيه بجامعة قطر العديد من

القبول والتخ�ص�صات املتاحة و�آلية معادلة

جامعة قطر يف املعر�ض �إقبا ًال ملحوظ ًا من

الأ�سئلة املتعلقة ب�رشوط القبول باجلامعة

ال�شهادات الربيطانية ،وبدورهم قام ممثلو

الطالبات و�أولياء الأمور.

قسم ذوي االحتياجات الخاصة يعلن
خدمة نقل جديدة
�أعلن ق�سم ذوي االحتياجات اخلا�صة عن

ب�شكل جماين  ،حيث تعطى الأولوية للطلبة

توفري حافالت نقل خا�صة ومهي�أة ب�أف�ضل

ذوي االحتياجات اخلا�صة .و�أعلن الق�سم

التجهيزات التي يحتاجها طلبة جامعة

عن �إمكانية الت�سجيل يف هذه اخلدمة عرب

قطر من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وكذلك

االت�صال على ق�سم ذوي االحتياجات اخلا�صة

ممن لديهم ظروف خا�صة م�ؤقتة (م�شاكل

على هاتف � 44033843أو عرب الربيد

حركية ،حمل� ،إ�صابات... ،الخ) للتنقل بني

الإلكرتوين

املباين اجلامعية ،ويقدم الق�سم هذه اخلدمة

specialneeds@qu.edu.qa
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ميني مارت وفواكه ونكهات

مفهوم جديد للوجبات بجودة عالية وأسعار تنافسية!
مع بداية الف�صل احلايل �أطلق ق�سم اخلدمات

( )Mini Martيف جممع املطاعم للبنات.

االختيارات ال�صحية مثل الفواكه وال�سلطات

الغذائية وال�ضيافة قائمتني جديدتني من

		
�أما قائمة فواكه ونكهات

والع�صائر الطبيعية وال�سندوي�شات املح�رضة من

الوجبات الغذائية ذات اجلودة العالية والأ�سعار

( )Fruits n Flavorsفت�ضم ت�شكيلة من

اخلبز الكامل والبذور.

املخ ّف�ضة ،وي�أتي هذا امل�رشوع يف �إطار الدعم
املتوا�صل للطلبة والرغبة يف التطوير والتح�سني
للخدمات الغذائية يف جامعة قطر .حيث �ضمت
قائمة (� )Mini Martأ�صناف ًا جديدة من
ال�سندوي�شات ،احللويات وامل�رشوبات ب�سعر
ال يتجاوز  5ريال وبت�شكيالت مميزة تنا�سب
جميع الطلبة .وتتوفر القائمة حالي ًا يف مبنى
الأن�شطة (بنني) ،كافترييا كلية الهند�سة (ممر
 )8وكافترييا مبنى البنني ( ، )138ويقوم ق�سم
اخلدمات الغذائية وال�ضيافة بالتجهيز الفتتاح

عروض مميزة في مجمع المطاعم
حر�ص ق�سم اخلدمات الغذائية وال�ضيافة على
توفري احتياجات طلبة جامعة قطر من خالل
العرو�ض املميزة والتي ميكن للطالبات والكادر
الأكادميي واملوظفني اال�ستفادة منها من خالل
�رشاء وجبة رئي�سية من �أحد املطاعم املتوفرة
يف جممع املطاعم واحل�صول على �أطباق �أخرى
جمانية من نف�س املطعم  .وعلى �سبيل املثال
ميكن �رشاء وجبة رئي�سية من (مطعم جنة)
ب�سعر  18رياال �أو �أكرث لتح�صل على طبق من
الأرز �أو اخلبز مع ال�سلطة جماناً .هذه العرو�ض
متاحة يف مطعم �أورينتال باول للم�أكوالت
ال�صينية ،مطعم جنة اللبناين ،مطعم بيني
االيطايل ومطعم تندور الهندي.
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توفير آالت جديدة للشراء الذاتي في
كليات ومباني الجامعة
نظرا الزدياد عدد طالب جامعة قطر ومنت�سبيها

القبول والت�سجيل (ق�سم البنات).

من الأكادمييني واملوظفني ،فقد وفر ق�سم

كما مت تعديل حمتوى الآالت من الوجبات

اخلدمات الغذائية وال�ضيافة عدد �أكرب من �آالت

اخلفيفة لت�شمل �أ�صناف ًا جديدة مثل احلليب

ال�رشاء الذاتي للوجبات اخلفيفة والقهوة يف

بنكهاته املختلفة واملك�رسات وال�شوكوال

خمتلف الكليات واملباين ،حيث �أ�ضيفت �آلة بيع

وامل�رشوبات الغازية اخلالية من ال�سكر مما زاد

وجبات خفيفة يف كل من كلية الرتبية ،وكلية

الطلب عليها .ويقوم ق�سم اخلدمات الغذائية حالي ًا

الهند�سة  -بنات ،كلية ال�رشيعة وكلية العلوم –

بدرا�سة �إمكانية و�ضع �آالت �إ�ضافية يف مباين

بنات ،بالإ�ضافة �إىل ثالث �آالت جديدة يف كلية

�أخرى مثل مبنى الأن�شطة للبنني ،وكلية الهند�سة

الإدارة واالقت�صاد و�آلة بيع القهوة يف مبنى

للبنني ومبنى �إدارة اجلامعة.

من خالل موقع «وجبتي»

خدمة جديدة لطلب الوجبات الكتروني ًا للهيئة اإلدارية واألكاديمية
�أعلن ق�سم اخلدمات الغذائية وال�ضيافة عن

مع طالب الوجبة على هاتفه الأر�ضي .كم �أكد

داخل اجلامعة ،وي�ستطيع املوظف �أو ع�ضو هيئة

�إطالقه خلدمة طلب الوجبات الغذائية عن طريق

على �أن هذه اخلدمة ال توفر خدمة تو�صيل

التدري�س ا�ستالم الوجبة املطلوبة يف مبنى

االنرتنت من خالل موقع «وجبتي» اجلامعي يف

الوجبات �إىل املكاتب �أو �أمكان العمل املختلفة

جممع املطاعم من كاونرت مطعم �أورينتال باول.

البوابة الإلكرتونية على الرابط :
Wajbati.qu.edu.qa

حيث ميكن ملوظفي اجلامعة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س الدخول �إىل موقع «وجبتي» والقيام
بطلب وجباتهم املف�ضلة الكرتوني ًا من  8مطاعم
خمتلفة ،ومن ثم القدوم �إىل جممع املطاعم
ال�ستالمها من مطعم �أورينتال باول خالل مدة
�أق�صاها  30دقيقة .كما نوه الق�سم �إال على
�رضورة االت�صال با�ستخدام هاتف خط �أر�ضي
حتى يت�سنى لق�سم اخلدمات الغذائية من التوا�صل
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مركز اإلرشاد األكاديمي واستبقاء الطالب يكشف عن نتائج
استبيان رضا الطلبة
ك�شف مركز الإر�شاد الأكادميي وا�ستبقاء الطالب عن نتائج ا�ستبيان تناول ر�ضا الطالب عن
اخلدمات التي يقدمها لهم املركز ،حيث �أجاب عن �أ�سئلة اال�ستبيان حواىل  2016طالبا و
طالبة من خمتلف كليات اجلامعة خالل العام الأكادميي ،2013-2012

ان مر�شديهم متوفرين ملقابلتهم يف االيام
املح�ص�صة للإر�شاد الأكادميي.
�أما عن مدى �صحة املعلومات التي يقدمها

كما تطوع الكثري من الطلبة يف مقابالت مع

وا�سعة من قبل طلبة كلية الآداب والعلوم ،حيث

املر�شدون الأكادمييون للطلبة فقد ك�شفت نتائج

موظفي املركز بغية �إعطاء �آرائهم وتقدمي

ت�صدرت جميع الكليات بن�سبة  ،% 40تلتها كلية

اال�ستبيان �أن ن�سبة  % 71من الطلبة يعتقدون

مقرتحاتهم لتح�سني خدمات الإر�شاد الأكادميي

الإدارة واالقت�صاد بن�سبة  ،% 21وكلية الهند�سة

�أن املعلومات التي تقدم لهم من قبل املر�شدين

وطرق التوا�صل بني املركز والطالب ،وقد �أ�سهمت

بن�سبة  ،%18فيما تقاربت نتائج امل�شاركة

�صحيحة.

هذه الآراء وامل�شاركات يف تو�ضيح الر�ؤية

يف كل من  :كلية ال�رشيعة  ،وكلية لقانون ،

وي�أتي الك�شف عن نتائج هذا اال�ستبيان

للإداريني بجامعة قطر ومتكينهم من التفكر و

وكلية الرتبية  ،وكلية ال�صيدلة  ،وهي 7% :

التخطيط مل�ستقبل الإر�شاد الأكادميي باجلامعة.

كلية ال�رشيعة ،و %6كلية الرتبية  ،و %5كلية

إيفاء بالوعود التي وعد املركز بها الطالب
� ً
خالل ال�سنة ا لأكادميية املا�ضية ،واملتمثلة

و�أظهرت نتائج اال�ستبيان م�شاركة �أكرب من قبل

القانون ،و�أخريا ن�سبة  %3من كلية ال�صيدلة.

يف اطالعهم على النتائج  ،وعر�ض ما بدر

الطالبات ،حيث كانت ن�سبة الطالبات حوايل

و�أظهرت نتائج اال�ستبيان �أن ن�سبة  % 77من

عن اال�ستبيان عليهم ،ويف هذا ال�صدد ي�أمل

 %75من جمموع الطلبة الذين ردوا علي �أ�سئلة

الطلبة الذين �أجابوا على �أ�سئلة اال�ستبيان على

املركز �أن ي�ستمر الطلبة يف تزويده ب�آرائهم

اال�ستبيان  ،فيما بلغت ن�سبة الطالب  ،% 25وهذا

علم بخطتهم الدرا�سية ،بينما  % 23لي�سوا على

ومقرتحاتهم ،وذلك من خالل ا لإجابة على

التباين كان متوقعا نظرا لزيادة ن�سبة الطالبات

اطالع بخطتهم الدرا�سية  ،كما �أظهرت النتائج

اال�ستبيان لل�سنة ا لأكادمييةاحلالية ،

املقيدات يف اجلامعة على ن�سبة الطالب  ،كما

�أي�ضا وب�شكل مثري لالهتمام �أن ن�سبة الطلبة

حيث ميكن للطلبة ا لإجابة عليه من خالل

بلغت ن�سبة الطلبة القطريني الذين �شاركوا يف

الذين على علم باخلدمات و املوارد وامل�صادر

الذهاب �إىل

اال�ستبيان  ، % 48والن�سبة املتبقية % 52من

التي توفرها لهم جامعة قطر مطابقة متاما
للن�سبة ال�سابقة وهي  % 77 :على علم بها  ،و23

الطلبة غري القطريني .
و�أ�شارت نتائج اال�ستبيان
�أي�ضا �إىل م�شاركة

 %لي�سوا على علم بها .
كما �أو�ضحت نتائج اال�ستبيان �أن جمموع ن�سبة
الطلبة الذين هم را�ضني جدا و الرا�ضني ب�شكل
عام عن املر�شدين االكادمييني قد بلغت .%84
كام بينت نتائج اال�ستبيان �أن
 %74من الطلبة يعتقدون
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بهدف تحسين مستوى التحصيل األكاديمي

وحدة التعلم األكاديمي تستمر في تقديم برنامج
التدريس التكميلي
يف مقابلة خا�صة لن�رشة �ش�ؤون الطالب مع الأ�ستاذ حممد ال�سيد �أخ�صائي الدعم الأكادميي
مبركز دعم تعلم الطالب  ،حتدث الأ�ستاذ حممد عن برنامج التدري�س التكميلي والذي �أطلقه
مركز دعم تعلم الطالب م�ؤخرا ،ويهدف �إىل حت�سني م�ستوى التح�صيل الأكادميي ونتائج
الطالب يف املقررات التي �سجلت �أعلى ن�سب لتقديرات الر�سوب واالن�سحاب.
وي�رشف الأ�ستاذ حممد على هذا الربنامج �إ�ضافة
�إىل تقدميه لعدد من ور�ش النجاح الأكادميي يف
املركز.
ويف حديثه �أكد الأ�ستاذ حممد �أن الربنامج
مبني على منوذج تدري�سي تفاعلي يقدمه �أحد
الطالب املتميزين ،وتقوم فكرته على كيفية
ر�سم طرق ا�سرتاتيجية تتعلق بالتعامل مع
املقررات والتح�صيل الدرا�سي عن طريق معرفة
كيفية تدوين املحا�رضات ،وطرق اال�ستعداد
لالمتحانات ومراجعة حمتوى املقررات
واال�ستفادة من مراجع �أخرى ،خارج املراجع
املعتمدة لكل مقرر.
و�أو�ضح �أن الربنامج اجلديد يرتكز على قيام قائد
املجموعة بطرح �أ�سئلة حول ما مت �رشحه داخل
املحا�رضة والإجابة عليها من قبل املجموعات
الطالبية  ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ير�سخ
املعلومات املقدمة يف �أذهانهم  ،مو�ضحا �أن
«التدري�س التكميلي» يختلف عن نظام «مدر�سي
الأقران» من حيث �أن الأخري ال يقدم للطلبة
بت�سهيل
�رشحا م�سهبا ،ولكنه يكتفي
تو�صيل

املعلومات ب�شكل �صحيح ومتكامل.
كما حتدث الأ�ستاذ حممد عن املعايري التي
يتم على �أ�سا�سها اختيار الطالب الذي يقود
جمموعات التدري�س التكميلي ومن �ضمنها :
�أن يح�صل على معدل ال يقل عن  ، 3وتقدير
جيد جيدا �أو �أكرث يف املقرر الذي �سوف يقوم
بالتدري�س التكميلي فيه ،كما يقوم هذا الطالب
بح�ضور املقرر مرة �أخرى والتعرف على خطة
املقرر الدرا�سية ،كما ي�شرتط يف هذا ال�صدد �أن
يتلقى الطالب تدريبا ملدة ع�رش �ساعات على يد
امل�رشف اخلا�ص به لت�أهيله لإدارة املجموعات
الدرا�سية.
وقال الأ�ستاذ حممد ال�سيد �إن بداية تطبيق
فكرة الربنامج اجلديد كانت يف ق�سم البنات يف
ربيع  ،2011فيما بد�أ الربنامج يف ق�سم البنني
يف العام  ،2013حيث يقوم مركز دعم تعلم
الطالب بعمل �إح�صائيات تو�ضح ن�سب الر�سوب
وبناء عليه يقرر املركز �أي املقررات �سيقام فيه
الربنامج مبينا �أنه خالل هذا الف�صل تقرر تطبيق
الربنامج يف ثالثة مقررات وهي  :كيمياء ، 1
وفيزياء  ،1وح�سبان ،1مو�ضحا �أن لدى الق�سم
�أربعة طالب يعملون قاد ًة ملجموعات التدري�س

التكميلي لهذه املقررات ،حيث يتم الإعالن
عن املجموعات من خالل �إر�سال جدول تلك
املجموعات �إىل الطالب عن طريق البالك بورد.
و�أ�شار �إىل �أنه يف نهاية الف�صل الدرا�سي يقوم
امل�رشف على التدري�س التكميلي داخل املجموعة
بعمل تقييم للربنامج ،وذلك بعد احل�صول على
نتائج املجموعات التي مت اختيارها للم�شاركة
فيه  ،حيث يتم مقارنة نتائج الطالب الذين
ح�رضوا حلقات التدري�س التكميلي ب�شكل منتظم
خالل الف�صل الدرا�سي مع الطالب الذين مل
ينتظموا يف احل�ضور.
وذكر الأ�ستاذ حممد �أنه يتم ا�ستخدام برنامج
« �شري بوينت» املربوط مع برنامج «البرن»
لت�سجيل الطالب داخل املجموعات وت�سجيل
البيانات للح�صول على املعلومات الالزمة
يف نهاية كل ف�صل ،كما يتم ا�ستخدام نف�س
الربنامج من قبل مركز دعم تعلم الطالب
ووحدة التعلم الأكادميي يف �إدخال بيانات
ور�ش عمل النجاح الأكادميي ،وكذلك ا�ستخدامه
يف جمع البيانات اخلا�صة بتعليم الأقران.
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بهدف تعريفهم باستراتيجيات الدمج

قسم ذوي االحتياجات الخاصة ينظم دورة تدريبية ألساتذة
البرنامج التأسيسي
قام ق�سم ذوي االحتياجات اخلا�صة بالتعاون مع الربنامج الت�أ�سي�سي بتنظيم دورة تدريبية
لأ�ساتذة الربنامج الت�أ�سي�سي ،وتهدف الدورة �إىل تعريف الأ�ستاذة بالإجراءات واال�سرتاتيجيات
املتبعة لتدري�س الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة مع �أقرانهم من الطلبة الآخرين،
والتعرف على �أ�ساليب دمج هذه ال�رشيحة من الطلبة.

كهربائية متغرية االرتفاع ح�سب طول الطالب،
وكذلك كرا�سي كهربائية متحركة معدة للطلبة
الذين لديهم �إعاقات حركية.
و�أو�ضحت الدكتورة �إميان �أنه يتم توفري الأجهزة

وقدمت الدورة الدكتورة �إميان خليل نظر حجي

�ضمنها « :برنامج الناطق» الذي �صمم مل�ساعدة

رئي�س ق�سم ذوي االحتياجات اخلا�صة ،والدكتورة

الطلبة الذين لديهم كف ب�رصي �أو «دي�سالك�سيا»

�أنيتا باريت �أ�ستاذة بالربنامج الت�أ�سي�سي.

على قراءة الكتب الدرا�سية وا�ستخدام الكومبيوتر،

وعلى هام�ش الدورة التدريبية قام الأ�ساتذة

وكذلك ت�صفح االنرتنت.

بجولة تعريفية لق�سم ذوي االحتياجات اخلا�صة،

كما �أعطت الدكتورة �إميان معلومات عن جمموعة

بغية التعرف عن قرب على اخلدمات التي يتم

من الأجهزة ت�ساعد الطلبة من ذوي االحتياجات

تقدميها للطلبة من هذه الفئة ،حيث مت اطالعهم

اخلا�صة على التغلب على الإعاقات املختلفة

على ما يحويه الق�سم من خدمات و�أجهزه وبرامج

ومنها  :جهاز « »CCTVالذي يقوم بتكبري خط

اخلا�صة ،مثل لعبة الدومنو ولعبة الأونو التي

موجودة بغرفة امل�صادر اخلا�صة.

الكتابة ملن لديه �ضعف ب�رصي ،و�أي�ضا الأجهزة

�أ�ضيف عليها عالمات برايل بطريقة ي�ستطيع

وقامت الدكتورة �إميان خليل نظر ب�رشح جمموعة

التي حتول الكتابة العادية �إىل نظام «برايل»

الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة ا�ستخدامها

من الأجهزة والربامج املتوفرة يف الق�سم ومن

والعك�س ،وجهاز طابعة برايل ،و�أي�ضا طاولة

وغريها من الألعاب الأخرى.
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والربامج للطلبة من ذوي االحتياجات ح�سب
حالة كل طالب ونوعية �إعاقته ،كما يتم �أي�ضا
توفري هذه الأجهزة له ب�شكل �شخ�صي لت�صحبه يف
املنزل ويف الأماكن الأخرى ب�شكل دائم.
كما تعرف الأ�ساتذة على الزاوية الرتفيهية
املخ�ص�صة ملمار�سة بع�ض الأن�شطة الرتفيهية
والتي ت�ضم �ألعابا خا�صة بذوي االحتياجات

ورش عمل جديدة بمعمل الكتابة باللغتين اإلنجليزية والعربية
يف �إطار �سعيه الد�ؤوب لتطوير وتو�سيع

وغريها من املهارات التي ت�ساعد الطلبة على

اخلدمات التي يقدمها لطالب وطالبات جامعة

حت�سني مهارتهم يف الكتابة.

قطر ،يقوم معمل الكتابة التابع ملركز دعم تعلم

كما يقدم املعمل كذلك ور�ش عمل الكتابة

الطالب بعقد ور�ش عمل عديدة باللغتني العربية

باللغة العربية للطالبات ،والتي تتناول

والإجنليزية خالل �شهري نوفمرب ودي�سمرب،

�أ�ساليب وطرق خمتلفة من بينها :طرق البحث

وتقدم جميع الور�ش مبباين الأن�شطة الطالبية

العلمي ،التفكري من خالل الكتابة  ،كما تت�ضمن

بنني وبنات ،حيث �سيتم الإعالن عن �أوقات

املهارات اللغوية بني ال�سليقة واالجناز،

و�أماكن ور�ش العمل قريبا.

القراءة والكتابة والتحدث � ،إ�ضافة �إىل الكتابة

وميكن

وي�شدد معمل الكتابة على �رضورة ح�ضور

االبداعية ،وفنون كتابة الق�صة الق�صرية ،وطرق

جلميع الطالب

الطلبة ملثل هذه الور�ش واحلر�ص على

و�أ�ساليب تعلم اللغة ب�شكل عام  ،وكيفية الرتكيز

اال�ستفادة من

امل�شاركة يف جميع الأن�شطة التي يقدمها

على الكتابة ،وجتنب الأخطاء الكتابية ال�شائعة.

خدمات معمل الكتابة يف

املركز ،وذلك ملا حتويه من فوائد ت�ساعد

ومن اجلدير بالذكر �أن معمل الكتابة �أن�ش�أ

�أي مقرر درا�سي تقدمه جامعة

الطالب على التمكن من اللغتني العربية

بهدف دعم وم�ساعدة الطلبة الدار�سني على

قطر ،كما يقدم املعمل �أي�ض ًا

والإجنليزية وخا�صة يف اجلانب املتعلق

الت�أليف ليتمكنوا من الكتابة ب�شكل �أف�ضل،

ور�ش عمل ب�شكل دوري حول

مبهارات الكتابة.

حيث ي�ساعد �أخ�صائي الكتابة طالب مرحلة

تكوين الأفكار ،وكتابة

وتغطي ور�ش عمل اللغة الإجنليزية التي

البكالوريو�س من خمتلف امل�ستويات التعليمية

الر�سائل العلمية،

يقدمها املعمل مو�ضوعات عديدة ومتنوعة

يف عملية الكتابة ،بدءاً من تكوين الأفكار

واالقتبا�س من

من �ضمنها � :أق�سام الكالم  ،ترتيب الكلمات،

وحتى الو�صول �إىل ال�صيغة النهائية.

امل�صادر ال�صحيحة،

جلميع امل�ستويات ،وطرق كتابة اجلمل الناق�صة

كما يعمل مدر�سو درو�س التقوية مع طالب

وكتابة الأوراق

واجلمل التامة و�أ�ساليب كتابة الفقرات

الربنامج الت�أ�سي�سي لتح�سني لغتهم الإجنليزية

البحثية واملقاالت.

وا�سرتاتيجيات الكتابة جلميع امل�ستويات

من حيث مهارات التحدث ،والقراءة ،والكتابة.
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دورة تدريبية مكثفة لموظفي قسم التواصل مع الطلبة
ومركز االتصال الطالبي
قامت �رشكة معلوماتية وبالتعاون مع املجل�س الأعلى لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
ب�إقامة دورة تدريبية مكثفة ت�ضمنت عددا من ور�ش العمل لق�سم التوا�صل مع الطلبة وتقدمي
برنامج تطويري خلدمة مركز االت�صال الطالبي ،وقد ح�رض هذه الور�ش موظفو ق�سم التوا�صل
مع الطلبة ومركز االت�صال الطالبي .وا�ستمرت الور�ش من الرابع ع�رش وحتى الثاين والع�رشين
من �شهر �سبتمرب .2013
وقد ا�شتملت الدورة التدريبية املقدمة على

مميزة للعميل .كما �ألقى ال�ضوء على املهارات

عدد من الور�ش املكثفة يف التطوير وخدمة

الالزمة ملوظفي مركز االت�صال الطالبي وما

العمالء واملهارات الالزمة للموظفني يف

الذي يجب عليهم جتنبه �أثناء عملهم � ،أما

الق�سم  ،و�أهم هذه الور�ش ور�شة عمل مهارات

يف ور�شة «�إتيكيت التوا�صل مع الطلبة « قام

التوا�صل  ،وور�شة خدمة العمالء  ،وور�شة

املدرب بتدريب املوظفني على فن الرد على

�إتيكيت التوا�صل عرب الهاتف  ،وور�شة عمل

الهاتف والقواعد التي يجب االلتزام بها قبل

�أخرى بعنوان  ، workforceوور�شة اجلودة ،

و�أثناء االجابة على الهاتف� ،إ�ضافة �إىل طرق

بالإ�ضافة �إىل جل�سة عملية.

التعامل مع املكاملة كتحويل املكاملة �أو

حيث قام املدرب يف ور�شة عمل بعنوان

االنتظار .ويف نهاية الور�شة مت تنظيم حلقة

«مهارات التوا�صل» ب�رشح مهارات التوا�صل

نقا�شية للتعرف على امل�شاكل التي تواجه

الفعال وعنا�رص و�أنواع االت�صال ،بالإ�ضافة

املتدربني  ،الأمر الذي �ساعد على تبادل

�إىل ت�سليط ال�ضوء على معوقات االت�صال

اخلربات واال�ستفادة.

وكيفية التعامل معها  ،كما قام ب�رشح

كما تعرف امل�شاركون يف ور�شة عمل

مهارات التوا�صل الالزمة ملوظفي مركز

«  »workforceعلى مهام املوظف امل�س�ؤول

االت�صال الطالبي وتدريبهم على طرق التعامل

عن العاملني وطبيعة هذه املهام  ،حيث �أن

مع املت�صلني من �أجل تقدمي خدمة فعالة

امل�س�ؤولية املناطة بهذا املوظف تتمثل يف

 ،بالإ�ضافة �إىل �إعطائهم بع�ض الن�صائح

متابعة ومراقبة املوظفني ،ور�صد م�ستوى

والإر�شادات لتطوير وحت�سني مهارات االت�صال

اخلدمة والعمل اليومي.

لديهم.

كما �أو�ضح املدرب يف ور�شة �أخرى بعنوان «

ويف ور�شة عمل « خدمة العمالء « ناق�ش

اجلودة» ماهية جودة اخلدمة املقدمة ،وكيفية

املدرب �أهمية خدمة العمالء وكيفية التعامل

احلفاظ على اجلودة وتقييمها با�ستمرار بدقة

مع كل نوع منهم  ،وتطرق �إىل املهارات

ملعرفة موا�ضع النق�ص ومعاجلتها  ،كما قام

الالزمة التي يجب �أن تتوفر يف موظف خدمة

مبناق�شة بع�ض الأخطاء التي قد ت�ؤثر يف

العمالء الفعال ،وكيف ميكن له تقدمي خدمة

اجلودة ومدى ت�أثريها وخطورتها عليها.
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ويف ختام الور�ش قام املدربون فيها مبتابعة
العمل اليومي يف مركز االت�صال الطالبي من
�أجل تقييم العمل واخلدمات املقدمة هناك ،
كما قاموا ب�إعطاء املوظفني بع�ض الن�صائح
يف كيفية التعامل مع املكان واملعدات يف
مركز االت�صال� ،إ�ضافة �إىل كيفية ت�سجيل
بيانات االت�صال الالزمة ،كما عملوا على
تطوير بع�ض القوائم امل�ستخدمة لت�سهيل
العمل يف الإجابة على املت�صلني بجودة
و�رسعة �أكرب.

توزيع شهادات المشاركة والدروع التذكارية
يف ختام الدورة التدريبية املكثفة قام ق�سم
التوا�صل مع الطلبة بعقد اجتماع لتوزيع
�شهادات احل�ضور وامل�شاركة على امل�شاركني
يف الدورة التدريبية وذلك يوم الأحد ال�ساد�س
من �أكتوبر .2013
ح�رض توزيع ال�شهادات من جامعة قطر
الأ�ستاذ عبد اهلل اليافعي م�ساعد نائب
رئي�س اجلامعة للحياة الطالبية واخلدمات،
والأ�ستاذة خلود العتيبي رئي�س ق�سم التوا�صل
مع الطلبة ،ومن �رشكة معلوماتية ال�سيد
جا�سم اخلنجي مدير �إدارة مركز االت�صال
بال�رشكة ،وال�سيد حممد توفيق املدير العام
ملركز االت�صال ب�رشكة معلوماتية ،واملدربني:
داليا جمدي وتامر عادل وح�سني حممد ،
ومن املجل�س الأعلى لالت�صاالت ح�رض مديح
ال�سيد و�أحمد النهار  ،كما ح�رض امل�شاركون
يف الدورات التدريبية من املوظفات وطالبات
العمل اجلزئي يف ق�سم التوا�صل مع الطلبة.
وقد قام رئي�س �رشكة معلوماتية بتوزيع
ال�شهادات على امل�شاركني خالل االجتماع،
كما قام الأ�ستاذ عبداهلل اليافعي بتوزيع
الدروع التذكارية تكرمي ًا للمدربني
وللم�س�ؤولني يف �رشكة معلوماتية واملجل�س
الأعلى لالت�صاالت.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ق�سم التوا�صل مع
الطلبة يهدف �إىل �إيجاد قنوات توا�صل فعالة
تت�سم باملبادرة والثبات جلميع املنتفعني
من طلبة و�أولياء �أمور ،كما يهدف الق�سم �أن
يكون اخليار الأول لطالب اجلامعة يف حال
واجهتهم �أي عقبة �أو م�شكلة عامة من خالل
تقدمي خدماته وبراجمه.
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ورش عـمـل
بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر

جـه
مركز الخدمات المهنية ينظم ورشة عمل بعنوان «و ّ
حياتك المهنية»
نظم مركز اخلدمات املهنية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة �إجناز قطر ور�شة بعنوان «وجه حياتك
املهنية  »Steer Your Career -خالل الفرتة من  21اكتوبر �إىل  11نوفمرب 2013م
على مدى �سبع جل�سات متفرقة ،وت�أتي هذه الور�شة �ضمن اجلهود واملبادرات التي يقدمها
املركز لتطوير مهارات الطالب وتعزيز قدراتهم و�إعدادهم ل�سوق العمل.
وقد �ألقى الور�شة ال�سيد خالد املهندي وهو

لإدارة الوقت واال�ستفادة منه.

م�ست�شار يف تطوير الذات و�إدارة التغيري والتميز،

ويف اجلل�سة الثالثة ناق�ش املهندي مهارة

وتناولت يف �أوىل جل�ساتها مو�ضوع القيادة يف

االت�صال ال�شفهي وطرق حت�سني هذه املهارة،

البيئة املتغرية ،حيث تعرف امل�شاركون على

كما تعرفوا على �أهم امل�شو�شات التي تعيق

املهارات الأ�سا�سية التي يحتاجها القائد الناجح،

االت�صال ال�شفهي وكيفية جتنبها ،كما حتدث يف

والعنا�رص ال�رضورية للقيادة الذكية ،بالإ�ضافة

اجلل�سة الرابعة عن مهارات االت�صال الكتابي

�إىل بع�ض التقنيات التي ي�ستخدمها القادة

و�أهمية حتديد اجلمهور امل�ستهدف من الكتابة،

الفاعلون ،كما ناق�ش احل�ضور �صفات القائد

و�رضورة اختيار الأ�سلوب املنا�سب بناءاً على

ومزاياه.

نوع اجلمهور.

�أما اجلل�سة الثانية من الور�شة فقد ا�شتملت على

وقد ركزت اجلل�ستني اخلام�سة وال�ساد�سة على

كيفية �إدارة الوقت بفاعلية ،حيث قام املدرب

�أهم اخلطوات والقواعد يف اتخاذ القرار العقالين،

بتعريف امل�شاركني على م�ضيعات الوقت وكيفية

وكيفية حتديد عنا�رص حل امل�شكالت بطريقة

التخل�ص منها ،بالإ�ضافة �إىل التفريق بني املهام

�إبداعية .كما تطرق �أي�ض ًا �إىل املهارات الالزمة

املهمة وغري املهمة� ،أو العاجلة والتي ميكن

لإدارة فريق العمل وتطويره ،وكيف ميكن �إدارة

ت�أجيلها ،كما تطرق �إىل �أهم املهارات الأ�سا�سية

الفريق بفاعلية.

اال�ستاذ خالد املهندي
ويف اجلل�سة الأخرية والتي كانت بعنوان «البحث
عن وظيفة»  ،و�ضح املدرب �أهم اخلطوات
الأ�سا�سية للبحث الفعال عن وظيفة ،و�أهمية
و�ضع خطة للبحث ،بالإ�ضافة �إىل التعرف على
�أهم الأماكن لبداية عملية البحث  ،وتطرق
املدرب �أي�ض ًا �إىل املقابلة الوظيفية و�أهميتها
البالغة يف احل�صول على الوظيفة.
وقد �شهدت الور�شة يف كل جل�ساتها نقا�شات
مثمرة بني املدرب والطالب  ،حيث �أعرب
الطالب عن �سعادتهم للح�صول على مثل هذه
الور�ش التدريبية املكثفة التي من �ش�أنها تطوير
مهاراتهم املعرفية والعملية.
وت�أتي هذه الور�شة �ضمن جمموعة من الور�ش
التي يتعاون فيها مركز اخلدمات املهنية مع
امل�ؤ�س�سات واملراكز املجتمعية يف الدولة والتي
ي�سعى من خاللها لتقدمي كل ما هو مميز لطلبة
جامعة قطر يف جمال التنمية املهنية والتطوير
ال�شخ�صي والوظيفي.
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نظمها مركز دعم تعلم الطالب

ورشة عمل تناولت الطرق الفعالة في تدوين المحاضرات
قام مركز دعم تعلم الطالب بتنظيم ور�شة عمل تناولت مهارات تدوين املحا�رضات وذلك بهدف
م�ساعدة طلبة اجلامعة لي�صبحوا م�ستقلني وناجحني عن طريق تطوير مهاراتهم الدرا�سية
وتعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم وزيادة فهمهم للمقررات الدرا�سية.

وامل�صادر الأخرى  ،مو�ضحا �أنه عند مراجعة
املقرر ميكن للطالب تغطية اجلزء اخلا�ص
بالإجابات املوجودة بدفرت املالحظات،

�أقيمت الور�شة يوم اخلمي�س املوافق  3من �شهر

كما تطرقت الور�شة �إىل طريقة « كورنيل « يف

وقراءة الأ�سئلة ومن ثم �إعادة كتابة الإجابات،

�أكتوبر املا�ضي ،يف مبنى الأن�شطة الطالبية

تدوين املحا�رضات والتي تقوم على تق�سيم

وبعد ذلك يقوم الطالب مبقارنتها بالإجابات

بنني ،وقدمها �أخ�صائي الدعم الأكادميي

ال�صفحة �إىل ثالثة �أجزاء ب�شكل ر�أ�سي  ،جزء

التي كتبها �سابقا يف دفرت املالحظات �أثناء

الأ�ستاذ حممد ال�سيد.

على الي�سار مبقدار بو�صتني خم�ص�صا للأ�سئلة

املحا�رضة.

وتطرقت الور�شة �إىل عدة حماور �شملت� :أهمية

 ،وجزء على اليمني مبقدار �ست بو�صات لكتابة

و�شهدت الور�شة عر�ض فيديو خا�ص يو�ضح

تدوين املحا�رضات وا�سرتجاع املعلومات �أوال

الإجابات فيه ،ويف نهاية ال�صفحة يخ�ص�ص

عمل طريقة « كورنيل « يف تدوين املحا�رضات،

ب�أول من خالل الدرا�سة اليومية بعد املحا�رضة

جزء لتلخي�ص املحا�رضة ،ويقوم الطالب �أثناء

كما مت اجراء تدريب عملي على ق�صة ب�سيطة

وتخ�صي�ص وقت يومي ترتاوح مدته ما بني

املحا�رضة بتلخي�ص ما يقوله الدكتور يف

ا�شتملت على بع�ض ال�شخ�صيات  ،حيث قام

ع�رش �إىل ثالثني دقيقة لإعادة كتابة املحا�رضة

اجلانب الأمين من ال�صفحة ب�شكل نقاط مع

الطلبة امل�شاركون يف الور�شة بتلخي�صها

ب�شكل �أو�ضح يف املنزل  ،ومن ثم مراجعتها

ترك م�سافة بني كل فقرة و�أخرى  ،وعند نهاية

م�ستخدمني طريقة «كورنيل».

الحقاً.

املحا�رضة يقوم الطالب بالرجوع �إىل النقاط

و�أكد مقدم الور�شة يف هذا ال�سياق �أنه لتدوين

التي �سجلها خالل املحا�رضة لي�ضع �أ�سئلة

املحا�رضة ب�شكل �أف�ضل يجب على الطالب �أن

لكل فقرة من الفقرات التي كتبها،

يكون م�ستعدا للدر�س وذلك بالتح�ضري اجليد

وبعدها يقوم بتخلي�ص ما كتبه

وو�ضع الأولوية للأ�سئلة الهامة � ،إ�ضافة �إىل

خالل �أوقات الفراغ بني

اال�ستماع اجليد داخل املحا�رضة حيث ي�شمل

املحا�رضات.
ويف نهاية

هذا اجلزء اختيار املكان ال�صحيح  ،والرتكيز

الور�شة ناق�ش الأ�ستاذ

على ال�رشح وغريها من الو�سائل التي ت�ساعد

حممد ال�سيد مع الطلبة عدة �أ�سئلة

الطالب على �أخذ املعلومة وفهمها ب�شكل
�صحيح .

متعلقة بطرق تدوينهم للمحا�رضات وكيف

وت�ضمنت الور�شة كذلك اختبارا

�ساهمت هذه الور�شة يف تطوير مهاراتهم يف

�رسيعا يو�ضح ما �إذا كان الطالب

التدوين ،حيث ثمن الطالب مدى ا�ستفادتهم

م�ستم ًعا ب�شكل جيد ،ومن ثم

من هذه الور�شة  ،كما وجه الطلبة امل�شاركون

حتدث الأ�ستاذ حممد عن �سمات
امل�ستمع اجليد ،ومن �ضمنها

و�شدد الأ�ستاذ حممد
على �رضورة �أن يخ�ص�ص الطالب

ال�شكر ملقدم الور�شة  ،و�أ�شادوا بور�ش الدعم
الأكادميي التي يقدمها مركز دعم تعلم الطالب

اختيار الطالب الوقت املنا�سب لل�س�ؤال ،وكتابة

ما بني ع�رش �إىل ثالثني دقيقة من وقته بعد

ب�شكل دوري بهدف حت�سني وتنمية مهارات

املالحظة التي يود �أن ي�س�أل الأ�ستاذ عنها� ،إىل

كل حما�رضة لإعادة كتابة املحا�رضة و�إجراء

الطلبة الأكادميية لال�ستفادة ب�شكل �أف�ضل من

جانب تدوين النقاط الهامة ب�شكل وا�ضح حتى

تدقيق لغوي لها وا�ستكمال ما فاته من

املحا�رضات والعملية التعليمية.

ي�سهل الرجوع �إليها الحقاً.

معلومات  ،وذلك بالرجوع �إىل كتاب املقرر
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مـــقـاالت
األنشطة غير األكاديمية خبرات وتجارب
بقلم الطالب :علي الدوس  -كلية الهندسة

مازلت �أذكر ال�سنة الأوىل يف درا�ستي يف

املهارات واخلربات التي ال تقدر بثمن!

الربنامج الت�أ�سي�سي ك�أنها الآن!  ،كنت حينها

بعد هذه امل�شاركات �أقدمت على الرت�شح

قد غادرت لتوي البيئة املدر�سية وبد�أت

ملن�صب نائب رئي�س نادي احلو�سبة ،بحمد

�أوىل خطواتي يف الف�ضاء اجلامعي الرحب،

اهلل جنحت يف انتخابات الأندية الطالبية،

مل تكن ال�صورة وا�ضحة بعد يل ،كان جل

تبع ذلك الكثري من امل�س�ؤوليات و املهام

اهتمامي هو املقرر الذي �أدر�سه و ما يرتتب

والتحديات ،والكثري من الور�ش التدريبية

عليه من التزامات .مرت ال�سنة مل �أعرف فيها

التي نظمها ق�سم التطوير الطالبي غري �أين

متعة احلياة اجلامعية التي طاملا حتدث

متكنت من الإملام بالكثري من مفاهيم الإدارة

عنها الكثري من الأهل و الأ�صحاب ،غري �أين

وقيادة الفريق  ،بالإ�ضافة �إىل مهارات

قبل انتهائها قمت بامل�شاركة يف مهرجان

التوا�صل مع الآخرين والعالقات العامة وبناء

اليوم الوطني لعام  ، 2011كانت تلك هي

ال�رشاكات وتطويرها مع �أفراد املجتمع،

امل�شاركة الأوىل بالن�سبة يل يف الأن�شطة غري

الكثري من اخلربات والتجارب التي يحتاجها

الأكادميية � ،شعرت حينها �شعور املغرتب،

�أي طالب جامعي ،لقد كانت جتربة فريدة و

ر�أيت الطالب حويل وهم م�ستمتعني يعي�شون

مميزة بحق!

حتى تكون هي بداية الطريق مل�سرية طويلة

�أجمل اللحظات يف م�شاركاتهم� ،أدركت حينها

ويف نهاية العام املا�ضيُ ،منِحت فر�صة

مليئة بالنجاح والتفوق .وهكذا هو �سبيل

�أهمية اجلانب العملي من احلياة وتقدمي

متثيل اجلامعة �ضمن الفريق القطري امل�شارك

تغيري املجتمع والعامل للأف�ضل حيث يبد�أ

اخلدمة للمجتمع ،وكيف �أن الطلبة الذين لهم

يف م�ؤمتر ال�شباب العاملي لعام  2013يف

دائم ًا من مواجهة خماوفنا وخو�ض التحديات

باع كبري يف امل�شاركة يف الفعاليات التي

دولة كو�ستاريكا  ،هناك �أتيحت لنا الفر�صة

وامل�شاركة املجتمعية وتنمية الذات.

تقوم بها اجلامعة يولون هذا اجلانب اهتمام ًا

للم�شاركة يف امل�ؤمتر والت�أهل �ضمن �أف�ضل

و�أخرياً  ..نعم �أقولها لقد مررت بالعديد من

كبريا ،توالت م�شاركاتي بعدها يف الكثري

�ستة فرق م�شاركة يف مارثون الربجمة  ،كما

التحديات وال�صعوبات خالل م�شاركتي يف

من الفعاليات � ،شاركت يف م�سابقة الروبوت

متكنا من التعرف على �أ�شخا�ص من خمتلف

اجلانب غري الأكادميي ،لكن ذلك باملقابل

التي ينظمها نادي احلو�سبة ،فح�صلت وفريقي

دول العامل ميثلون ثقافات و�أفكاراً خمتلفة.

منحني الكثري من التجارب واخلربات يف

امل�شارك فيها على املركز الأول  ،تطوعت

هذه امل�شاركة وغريها يف مثل هذه الأن�شطة

احلياة التي مل �أكن لأكت�سبها لو مل �أ�شارك،

�أي�ض ًا كمقدم لفعالية مواهب جامعة قطر

وامل�ؤمترات واخلدمات املجتمعية جتعل

هذا الأمر جعلني �أ�صل �إىل قناعة �شخ�صية

واليوم العاملي للكتاب وم�سابقات �أخرى،

ال�شخ�ص املنخرط فيها يهتم مبجتمعه

وهي �أين لن �أتردد يوم ًا يف العطاء ملجتمعي و

هذه امل�شاركات الكثرية واملتنوعة جعلتني

ويحر�ص على م�صلحته ،كما �أنه �سيبذل

العامل من حويل ،لن �أ�ستمع �أبداً ملن يقول يل

�أدرك جيداً كيف �أن الأن�شطة غري ال�صفية

ق�صارى جهده يف تطويره وحت�سينه من

�أن الطالب عليه �أن يهتم باجلانب الأكادميي

متنح الطالب املهارات واخلربات وتعلمه فن

خالل ما تعلمه ،ونعم رمبا �أحيان ًا تتهي�أ لنا

فقط ،فاجلانب غري الأكادميي جزء ال يتجز�أ

التوا�صل والتعامل مع الآخرين حوله ،وعلى

الفر�ص لكننا نرتدد يف ا�ستغاللها فت�ضيع،

من العملية التعليمية التي ترنو لها �أي

�ضوء ذلك ي�صبح لديه خمزون هائل من

غري �أنه تبقى هنالك ثمة فر�ص ما �أن ن�ستغلها

جامعة.

32

33

