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كلمة العدد
أرحب بكم� ،إخواين الطالّب والعاملني يف
� ّ
بكادريهما ،الأكادميي وغري
جامعتنا
َ
أكادميي ،يف هذا العدد من ن�رشة �ش�ؤون
ال
ّ
الطالب .وكما ال يخفى عليكم ،فاجلامعة
�إن م ّثلناها ب�آلة �ضخمةُ ،ت�صدِر منتوجات
ذات جودة ،ف� ّإن وقودها الطالّب ،ولذا
ينبغي �أن ن�ضعهم ُن�صب �أعيننا.

بقلم د .خليفة الهزاع

مدير شؤون النجاح الطاليب

أهم واجباتنا ،ب�صفتنا منت�سبني
� ّإن من � ّ
الغراء� ،أن نحر�ص ك ّل
�إىل جامعتنا ّ
أكادميي وجودة
احلر�ص على امل�ستوى ال
ّ
خريجينا ،فعلى هذا تنبني �سمعة جامعتنا
ّ
ال َعطِ رة وثقة املجتمع فيها .وجناح
اجلامعة ال يح�صده موظّ فوها وح�سب ،بل
ميت ّد �إىل الطالب  ،وكذلك ف� ّإن هذا النجاح
جناح للدولة ،وكلّنا� ،صغرينا وكبرينا،
ٌ
قا�صينا ودانينا ،نروم رفع ا�سم هذه
البالد.
اخلريج
وامل�ستوى ال
أكادميي وجودة ّ
ّ
أ�سا�سيا على ركيز َتني
تعتمدان اعتما ًدا �
ًّ
أكادميي
رئي�س َتني ،هما النجاح ال
ّ
والنجاح الال�ص ّف ّي .وهدفنا هو بذل ما
َنفَ�س وغَ لى يف �سبيل جناح الطالب،
باختيار الأكف�أ لالن�ضمام لأع�ضاء هيئة
التدري�س ،وابتكار ُ�س ُب ٍل مل�ساعدة الطالب
املتعث ،وتف ُّقد �أحوال الطالب من دون
ّ
أكادميي،
انقطاعُ ،بغية االرتقاء ب�أدائه ال
ّ
م�صاف الطالب املثايلّ.
والنهو�ض به �إىل
ّ
وال يخلو مقالنا هذا من ن�صيب للجانب

الال�ص ّف ّي ،والذي قد يع ُّده بع�ض املنت�سبني
ثانوياُ ،يذكَ ر
جزءا
�إىل اجلانب ال
أكادميي ً
ًّ
ّ
هملّ � .إن جناح الطالب يقرتن
ومن ث ََّم ُي َ
بقدرته على �إي�صال ما تعلّمه خالل
�سنوات درا�سته وتطبيقه على �أر�ض
الواقع .ونحن ن�صبو �إىل �أن يكون طالّبنا
امل�ستقبلية
قادة ،يقودون جهات عملهم
ّ
بر النجاح.
�إىل ّ
هذا ،ونركّ ز على الأخالق التي ُبعث
الر�سول الكرمي �صلى اهلل وعليه و�سلم
ليتممها .فالطالب ينبغي عليه التحلّي
ّ
بح�سن اخللق بني زمالئه و�أ�ساتذته ،وال
�أجد يف هذا املجال �أبلغ من قول �شوقي:
� ّإنا الأمم الأخالق ما بق َيت
أخالقهم ذهبوا
هم ذه َبت �
ُ
ف�إن ُ
وح�سن اخللقِ ي�ستدعي الأمانة ،وجود ُة
التعليم تتطلّب طال ًبا ين�أى بجانبه عن
الغ�ش يف االمتحانات ،بل يبذل من وقته
مما يرفع له
وجهده يف التح�صيل
العلميّ ،
ّ
َق ْد َره وللجامعة َق ْد َرها.
وجتدون يف هذا العدد خليطً ا من �أخبار
اجلامعة ت�سلّط ال�ضوء على املجل�س
ّبية
التمثيلي الطالّبي ،والفعاليات الطال ّ
مثل معر�ض �أ�سفار ،وم�ؤمتر تيدك�س،
ّبية� ،إ�ضافة �إىل
وملتقى الأندية الطال ّ
بع�ض املقاالت ب�أقالم طالّبنا الواعدين
وموظفينا املبدعني.
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انطلقت يف رحاب جامعة قطر نوفمرب
املا�ضي ،فعاليات م�ؤمتر القيادة الطالبية
الثاين جلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف قطر ،ودول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،برعاية كرمية من �سعادة
ال�شيخة امليا�سة بنت حمد بن خليفة �آل
ثاين .وافتتح امل�ؤمتر الدكتور ح�سن الدرهم
رئي�س جامعة قطر بح�ضور نائب رئي�س
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب وعدد كبري من
امل�شاركني من قطر ودول جمل�س التعاون.
ويف كلمته باملنا�سبة �أكد الدكتور ح�سن
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الدرهم رئي�س اجلامعة �أن هذا امل�ؤمتر
�سي�ساهم بال �شك يف دعم وتعزيز و�صقل
املهارات القيادية ،لدى طلبة اجلامعة،
مو�ضحا �أن الق�صة ال تتوقف هنا ،يف
قاعات امل�ؤمتر ،بل يجب اال�ستمرار يف
دعم مواهب الطالب ،وابتكاراتهم ،وترك
املجال لهم كي يعربوا عن �آرائهم ،بكل
حرية و�شفافية.
و�أ�ضاف الدكتور الدرهم «�إن مثل هذه
امل�ؤمترات وامللتقيات تعزز الإح�سا�س
بالقيادة لدى ال�شباب ،وهو ما نتبناه على

الدوام يف جامعة قطر» ،معربا عن �سعادته
بتفاعل طالب جامعة قطر ،وال�شباب،
عموما مع جمتمعهم ،و�إح�سا�سهم
بامل�س�ؤولية ،وقال «�إن ه�ؤالء ال�شباب
وال�شابات هم من �سي�صنعون م�ستقبل
قطر ،ويحققون ب�إذن اهلل ر�ؤية الوطن».
و�أ�ضاف «�أنه من الرائع ،واملثري للإعجاب
�أن هذا امل�ؤمتر يقوم على جهود �شبابية
يف املقام الأول ،فهم يقودون احلدث من
بدايته �إىل نهايته ويحققون ر�ؤية قطر
الوطنية».

ح�ضور الفت من الطلبة يف م�ؤمتر القيادة الطالبية

د .خالد اخلنجي
بدوره� ،أ�شاد الدكتور خالد اخلنجي نائب
رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب بجهود
القائمني على تنظيم هذا امل�ؤمتر يف
ن�سخته الثانية ،مو�ضحا �أنه الحظ تطورا
كبريا يف الإعداد والتنظيم ،وزيادة
كبرية يف �أعداد امل�شاركني .وقال �إن هذا
التطور يعني تر�سخ هذه الفكرة ونيلها
اهتمام الطالب ،وهي الفئة املعنية مبثل
هذه الفعاليات خللق جيل من القيادات
القطرية واخلليجية قادر على حمل لواء
امل�س�ؤولية.
ولفت �إىل �أن املرحلة املقبلة �ست�شهد
املزيد من �إف�ساح املجال �أمام الطالب

د .ح�سن الدرهم
للم�ساهمة يف الأن�شطة اجلامعية
املختلفة من خالل املجال�س الطالبية،
�إ�ضافة �إىل حتديد �ساعة يوميا �أو
�ساعتني بدون �أن�شطة �أكادميية على
م�ستوى اجلامعة لتخ�صي�صها للأن�شطة
الال�صفية ليمار�س فيها الطالب
�أن�شطتهم اعتبارا من الف�صل املقبل.
فعاليات المؤتمر
وقد ت�ضمن اليوم الأول للم�ؤمتر العديد
من الور�ش والندوات من �أهمها
املحا�رضة التي القاها الدكتور جا�سم
�سلطان حول مو�ضوع (القيادة بني
الواقع وامل�أمول) ،وور�ش عمل متزامنة

للطالب منها ور�شة قدمها في�صل
الهيثمي حول العمل اجلماعي عرب
تطبيقات الهاتف اجلوال ،وور�شة قدمها
�سامر هيثم حول كيفية �إدارة املهام
والإجناز ،و�أخرى قدمتها تهاين املري
(للطالبات) بعنوان «اجنازك ب�صمتك
لذاتك».
وقدم الأ�ستاذ �صالح اليافعي ور�شة حتت
عنوان «القيادة بروح الفريق الواحد»،
وتابع امل�شاركون ق�صة جناح الأ�ستاذة
ح�صة الدو�رسي يف زاوية (ق�صة جناح) .
كما مت تنظيم رحلة للوفود امل�شاركة يف
امل�ؤمتر �إىل �سوق واقف.
ي�شار �إىل �أن جامعة قطر ت�ست�ضيف هذا
امل�ؤمتر يف ن�سخته الثانية بال�رشاكة
مع كلية املجتمع يف قطر ،وكلية �شمال
الأطلنطي ،وجامعة �ستندن قطر ،وبدعم
من بنك قطر للتنمية ،وقناة الريان،
و�شبكة دوحة اليف ،وذلك بهدف توفري
فر�صة للتوا�صل مع الطلبة من خمتلف
اجلامعات والكليات وتعزيز احلوار حول
�أهمية تنمية املهارات القيادية لدى
الطلبة.
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إعالن الالئحة الجديدة للمجلس
التمثيلي الطالبي

�أعلن الدكتور خالد اخلنجي نائب رئي�س
جامعة قطر ل�ش�ؤون الطالب عن الئحة
املجل�س التمثيلي الطالبي بجامعة قطر
اجلديدة بعد �إقرارها ،وذلك خالل م�ؤمتر
�صحفي عقده بداية دي�سمرب بح�ضور
رئي�س املجل�س الطالبي احلايل و�أع�ضاء
املجل�س وعدد من العمداء امل�ساعدين
ل�ش�ؤون الطالب بكليات اجلامعة
وامل�س�ؤولني بقطاع �ش�ؤون الطالب .
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�أع�ضاء املجل�س التمثيلي مع نائب الرئي�س

د خالد الخنجي  :إنشاء
المجلس التمثيلي
يحقق المشاركة لطلبة
جامعة قطر

د .خالد اخلنجي

و�أكد الدكتور خالد اخلنجي �أن �إدارة
اجلامعة �أن�ش�أت هذا املجل�س التمثيلي
لطلبة اجلامعة اعرتاف ًا منها بالدور الهام
مل�شاركة الطلبة يف م�س�ؤولية حتقيق
�أهداف جامعة قطر الرتبوية والتعليمية،
و الذي �سيعمل وفقا مل�صالح جمتمع
اجلامعة و خدمته ب�صفة عامة ول�صالح
طلبة اجلامعة ب�صفة خا�صة ،ووفق قوانني
ن�ص ًا وروح ًا ف�ض ًال عن
وت�رشيعات اجلامعة ّ
العمل بقوانني دولة قطر.
وقال �إن من �ش�أن �إطالق هذا املجل�س
التمثيلي حتقيق امل�شاركة وال�شورى مبا
ميثل طلبة جامعة قطر ،وت�سعى اجلامعة
من وراء ذلك �إىل تعزيز جودة التعليم
والتميز الأكادميي واحلفاظ على تلك
اجلودة ،وتعزيز احلياة الطالبية وامل�شاركة
غري الأكادميية ،وبث روح القيادة
وامل�س�ؤولية لدى الطلبة ،وتعزيز روح
امل�شاركة والتعاون يف املجتمع اجلامعي.

وت�ضمنت الالئحة الداخلية للمجل�س
الطالبي� :أن يكون جمل�سا منتخبا يعمل
حتت مظلة نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون
الطالب داخل حرم جامعة قطر ،وميثل
هذا املجل�س طلبة البكالوريو�س.
أهداف المجلس
وي�سعى املجل�س لتمثيل طلبة جامعة
قطر ،وذلك من خالل التعبري عن �آرائهم
ومقرتحاتهم ،وامل�شاركة يف �صنع
القرارات ب�أعمال و�أن�شطة من �ش�أنها
تعزيز امل�صلحة العامة للطلبة من خالل
امل�شاركة الفاعلة يف خمتلف جلان
اجلامعة املتعلقة باحلياة الطالبية
االكادميية وغري االكادميية .
كما ي�سعى املجل�س للم�ساعدة يف تنفيذ
قوانني و�سيا�سات اجلامعة ،وخا�صة
تلك املتعلقة بحقوق الطلبة .وامل�شاركة
والقيام بالن�شاطات الطالبية الثقافية
والعلمية واالجتماعية والريا�ضية
والبيئية مبا يتفق مع �سيا�سات واهداف
املجل�س .ومتثيل طلبة جامعة قطر يف
االجتماعات وامل�ؤمترات والن�شاطات

تخصيص مجالس
للبنين وأخرى للبنات
في كل كلية من
كليات الجامعة
املتعلقة بعمل االحتادات واملجال�س
الطالبية داخل وخارج قطر .ويتكون
املجل�س اجلديد من  16ع�ضوا و �سيبد�أ
عمله اعتبارا من الف�صل املقبل ربيع
 . 2017وتنتخب كل كلية جمل�سا للبنني
و�آخر للبنات بحيث يكون لكل 500
طالب/طالبة ممثل ،على �أن ال يقل عدد
�أع�ضاء املجل�س عن � 3أع�ضاء.
ي�شار �إىل �أن هناك ا�ستثناءات بخ�صو�ص
�أعداد ممثلي الكليات ،حيث يوجد جمل�س
طالبي منف�صل للبنني يف كل كلية
وجمل�س للطالبات يف كل كلية ،ويف
الكليات التي اليوجد بها طالب يتم
االكتفاء مبجل�س واحد وذلك وفقا ملا يلي:
متثل كلية الآداب والعلوم يف جمل�سها
الطالبي للطالبات ب ( )10طالبات،
وكلية الإدارة واالقت�صاد ب ( )6طالبات،
وكلية الرتبية ب ( )4طالبات وتوجد
جمال�س للطالبات فقط يف كليتي
ال�صيدلة والعلوم ال�صحية� ،أما الكليات
مت�ساو من املقاعد
الأخرى ففيها عدد
ٍ
مبعدل ثالثة ممثلني يف كل جمل�س
طالبي بالبنني والبنات  ،ويتم فتح
7

من دورتني انتخابيتني.
باب الرت�شيح الكرتونيا يف الأ�سبوع
�إذا خال من�صب «ممثل الطلبة» يف
املقبل على �أن يتم فتح املجال للدعاية
االنتخابية مدة �أ�سبوع ثم انتخاب الهيئة جمل�س الكلية قبل نهاية مدته لأي
�سبب من الأ�سباب ،يف هذه احلالة يحل
الإدارية امل�ؤلفة من رئي�س� ،أمني �رس
حمله املر�شح الذي كان حائزا على �أكرث
و�أمني.
الأ�صوات من املر�شحني الذين مل يفوزوا
ويعمل جمل�س الكلية على رفع الق�ضايا
الطالبية التي تهم طالب الكلية اىل قيادة بع�ضوية املجل�س يف كليته .ويف حالة
الكلية والأق�سام العلمية ،ونقل املعلومات عدم وجود مر�شح يحل حمل الع�ضو الذي
والقرارات التي ت�صدر عن عمادة الكليات انتهت ع�ضويته ،يخطر املجل�س مكتب
اىل طلبة الكلية ،وامل�شاركة بلجان الكلية نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب،
وينظم مكتب نائب رئي�س اجلامعة
املختلفة ،والتنبه اىل م�شاكل طالب
الكلية واقرتاح احللول العملية املنا�سبة .ل�ش�ؤون الطالب انتخابات تكميلية
داخل الكلية التي وجد بها �شاغرا خالل
�أ�سبوعني من بداية الف�صل الدرا�سي الذي
االنتخابات ومدة العضوية
يلي �شغور املن�صب وذلك للفرتة املتبقية
تكون مدة املجل�سني (جمل�س الكليات
قبل االنتخابات التالية.
واملجل�س الطالبي اجلامعي) �سنة
ويقوم املجل�س العمومي امل�ؤلف من
�أكادميية ،تبد أ� مع بداية ف�صل الربيع
الذي يلي االنتخاب وتنتهي بعد الأ�سبوع  59ع�ضوا بانتخاب رئي�س املجل�س
الطالبي على �أن ينال ثلثي الأ�صوات
الأول من �إجازة الف�صل الأول با�ستثناء
الأع�ضاء الدائمني ب�صفتهم .وال يحق لأي يف الدورة الأوىل واالكرثية يف الدورة
الثانية .وتنتخب الهيئة الإدارية للمجل�س
ممثل من جمال�س الكليات التقدم لأكرث
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الطالبي من بني الأع�ضاء باملجل�س يف
االجتماع الأول للمجل�س ،ويعد فائزاً من
يح�صل على الأغلبية املطلقة لأع�ضاء
املجل�س ،يف حالة تعادل �أ�صوات
الناخبني ،يعاد الت�صويت خالل 48
�ساعة ،ويف حالة تعادل الأ�صوات للمرة
الثانية ،يتوىل الطالب الذي لديه اكرب
عدد من ال�ساعات املكت�سبة املن�صب ويف
حال ت�ساوي عدد ال�ساعات تكون للطالب
احلا�صل على معدل تراكمي �أعلى.
�إذا خال من�صب «ممثل الطلبة» لأي من
الكليات يف املجل�س الطالبي اجلامعي
قبل نهاية مدته لأي �سبب من الأ�سباب
�أعلن املجل�س خلو مكانه ،ويف هذه
احلالة ينتخب جمل�س الكلية من يحل
حمله.
م�سجل يف
ويحق لكل طالب بكالوريو�س ّ
جامعة قطر خو�ض انتخابات جمل�س
الكلية �رشيطَ َة �أن ي�ستويف املعايري
املطلوبة.

بحضور رئيس الجامعة ونواب الرئيس

الجامعة تحتفي بطلبة المجلس
التمثيلي الطالبي

نظم مكتب نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون
الطالب حف ًال لتكرمي �أع�ضاء املجل�س
التمثيلي الطالبي يف دورته الأوىل
والثانية والثالثة .وقد ح�رض احلفل رئي�س
جامعة قطر د .ح�سن الدرهم ،ونائب
رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب د .خالد
اخلنجي ونواب الرئي�س وعمداء الكليات
والقائمون على املجل�س التمثيلي الطالبي
وطلبة اجلامعة.
ويف كلمته الرتحيبية ،قال رئي�س
جامعة قطر د .ح�سن الدرهم « :نفتخر
بهذه املجموعة من طلبتنا الذين مثلوا
زمالء هم يف كليات اجلامعة خري متثيل.
ويتبادر �إىل ذهني �س�ؤال عن �أهمية

�أن ُي�شارك الطالب اجلامعي يف �أعمال
تطوعية على الرغم من ان�شغاله يف
الأعباء الأكادميية وحت�صيل العالمات،
وباعتقادي هناك عامل يجمع جميع
الطلبة هنا وهو ال�شعور بامل�س�ؤولية
والرغبة ب�إحداث تغيري نحو الأف�ضل .و�إذا
ارتبط هذا ال�شعور مع �إخال�ص النية ،يفوز
بخريي الدنيا والآخرة ويبارك اهلل
الفرد
ّ
يف اجلهود املبذولة� .إين على يقني تام
ب�أن �أهم ما ُييز الطلبة هنا عن غريهم
ويدفعهم لتحقيق النجاح يف حياتهم
الأكادميية والعملية هو الدافعية الذاتية».
و�أكد حر�ص �إدارة اجلامعة على دعم
ر�سالة املجل�س التمثيلي الطالبي الذي

من خالل حتقيق �أدواره ،تتمكن اجلامعة
من حتقيق ر�سالتها ومهمتها املنوطة بها
وت�أدية دورها الوطني واالجتماعي يف
دولة قطر.
من جانبه ،قال د .خالد اخلنجي  ،نائب
رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب« :ال
ميكن توفري �أف�ضل بيئة تعليمية دون
اال�ستماع للطلبة ف ُهم الأ�سا�س .والتمكني
هو اعتقاد ال�شخ�ص ب�أن يكون له دور
رضا وم�ستقب ًال و�أن ينجح اجتماع ًيا
حا� ً
واقت�صاد ًيا ،وجناح الطالب يف جميع
املجاالت هو ما نريده .نريد موظفني
�صاحلني و�أ�صحاب �أعمال ناجحني،
التطوعي ،ولن
م�ساهمني يف املجال
ّ
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كانت ممتعة ونقلة نوعية يل يف
يحدث ذلك �إال عن طريق توفري الفر�ص
احلقيقية للطالب� .إن �أهم �أدوار املجل�س املجتمع الطالبي ،وكانت مهمتنا الأهم
التمثيلي الطالبي تعزيز قيمة امل�شاركة والأ�صعب �آنذاك هي ن�رش ثقافة وجود
جمل�س متثيلي طالبي بني طلبة اجلامعة
ودور الفرد يف املجتمع الطالبي
واحرتام القانون وحرية التعبري� ،إ�ضاف ًة واملنت�سبني وتعريفهم مبهامه و�أهميته
يف �إحداث تغيري �إيجابي يحقق م�صلحة
�إىل ت�أكيد قيم الدميقراطية من الرت�شح
الطلبة .وجودي كطالبة ممثلة عن كليتي
واالنتخاب بكل �شفافية».
مينحني الرغبة يف التغيري للأف�ضل
ونيابة عن املجل�س التمثيلي الطالبي،
وهذه الرغبة �ست�ستمر حتى على ال�صعيد
قالت �آمنة املري الطالبة يف كلية
الوظيفي».
القانون�« :إن احلديث عن املجل�س
وقال �صباح الكواري ممثال عن كلية
التمثيلي الطالبي ال يعني احلديث
الإدارة واالقت�صاد يف املجل�س التمثيلي
عن جهود فردية ،بل جهود مرتاكمة
الطالبي يف دورته الثانية�« :سعداء
�أ�سهم يف حتقيقها جميع �أفراد الدورات
ال�سابقة وذلك حتقيق ًا للم�صلحة العامة .ج ًدا ب�أن نرى هذا الكيان الطالبي ينمو
وبينت �أن املجل�س التمثيلي الطالبي له دور ًة تلو الأخرى ،حيث كان املجل�س
يف الدورة الأوىل ي�سعى لن�رش ثقافة
دور عظيم فهو جزء من عملية تطوير
جمل�س متثيلي للطالب ،ثم يف الدورة
املجتمع الطالبي والذي هو جزء من
الثانية مت تن�صيب طالب ليكون نائب ًا
املجتمع اجلامعي واملجتمع القطري
لرئي�س املجل�س ثم يف الدورة الثالثة مت
ب�شكل �أو�سع� .أ�شكر جميع الأع�ضاء
ف�أنتم جزء من تطوير املجتمع الطالبي تن�صيب رئي�س للمجل�س للمرة الأوىل من
الطالب .ال يوجد �شيء ي�صعب فعله يف
واملجتمع املدين».
املجل�س .ا�ستمروا و�سرتون ثمار �أعمالكم
وقالت �آمنة خلفان ممثلة عن كلية
يف ال�سنوات القادمة حتى على امل�ستوى
القانون يف الدورة الأوىل للمجل�س
التمثيلي الطالبي« :جتربتي يف املجل�س ال�شخ�صي ،التغيري لن يكون حلظي ولكنه
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تراكمي ،وعلينا �أن نعي ذلك ونبادر
باال�ستمرار لأن قطر ت�ستحق الأف�ضل».
و قالت نوف املهندي ممثلة عن كلية
القانون يف املجل�س التمثيلي الطالبي
يف دورته الثانية « :املجل�س التمثيلي
الطالبي �أ�سهم يف بناء �شخ�صيتي
و�أدائي الوظيفي ،بالإ�ضافة �إىل �أن
التطوير والتغيري عملية تتطلب ال�صرب
واال�ستمرار».
وقال حممد اللخن املري ممثال عن
كلية الآداب والعلوم يف املجل�س
التمثيلي الطالبي يف دورته الثالثة
جتربة املجل�س �صنعت حممد يف كثري
من جماالت احلياة ،وال�صالحيات ال
انتزاعا
ت�أتي من العدم ولكنها ُتنتزع
ً
عن طريق العمل وكفاءة الأع�ضاء،
اجلامعات ت�صنع كل �شيء يف املجتمع
وحتركه ،وهذه وظيفتنا كطالب �أن
ّ
نكون الأ�سا�س يف تغيري املجتمع
للأف�ضل».
ُيذكر �أن جامعة قطر �أ�س�ست املجل�س
التمثيلي الطالبي عام  2011وذلك
انطالق ًا من اعرتافها بالدور الهام
الذي يقوم به الطلبة يف حتقيق �أهداف
اجلامعة ور�ؤيتها ور�سالتها الرتبوية
الرامية �إىل تعزيز الدميوقراطية وتر�سيخ
مبد�أ حرية الر�أي والتعبري .يقوم املجل�س
بانتخاب جمموعة من طلبة اجلامعة،
ك ٌل منهم ميثل طلبة الكلية التي ينتمي
�إليها ،ويتحدث نيابة عنهم ويعرب عن
�صوتهم وم�شكالتهم و�أراءهم .يعقد
املجل�س اجتماعات دورية يح�رضها
«رئي�س املجل�س» ،وذلك للوقوف على
�آراء الطلبة واال�ستماع �إىل م�شكالتهم
و�أراءهم واقرتاحاتهم التطويرية التي
ت�ساهم ب�شكل فعال يف تقدم اجلامعة
ومنائها .ولت�سليط ال�ضوء �أكرث على
املجل�س التمثيلي الطالبي و�أهدافه
وتطلعاته امل�ستقبلية.

إدارة األنشطة الطالبية تنظم مؤتمر
«تيد إكس» جامعة قطر

نظم ق�سم الفعاليات والأن�شطة اجلامعية
ب�إدارة الأن�شطة الطالبية م�ؤمتر تيد �إك�س
جامعة قطر يف �سبتمرباملا�ضي ،بح�ضور
ما يقارب � 900شخ�ص ومب�شاركة ت�سعة
متحدثني من داخل اجلامعة وخارجها
تناولوا بالبحث خمتلف الق�ضايا
الع�رصية وامل�شاكل االجتماعية .وقد
ح�رض امل�ؤمتر عدد من عمداء الكليات
وموظفي اجلامعة بالإ�ضافة �إىل طلبة
اجلامعات يف الدولة وذلك يف مركز قطر
الوطني للم�ؤمترات.
وي�أتي هذا امل�ؤمتر �ضمن الأن�شطة التي
ينظمها الطلبة يف اجلامعة والتي تتيح
الفر�صة خلو�ض جتارب قيادية ل�صقل
املواهب وال�شخ�صيات ،وتهدف الفعالية
�إىل متكني و�إلهام جمتمع جامعة قطر من

طالب وموظفني و�أع�ضاء هيئة تدري�س،
حيث تعترب الفعالية ملتقى للعديد من
ال�شخ�صيات امللهمة من جامعة قطر
ومن املجتمع املحلي لتبادل وعر�ض
الأفكارمن خالل مناق�شة جتاربهم
وطموحاتهم وخرباتهم بر�ؤى ع�رصية،
وذلك من �أجل خلق �أفكار جديدة مبتكرة
ل�صناعة قادة امل�ستقبل.
وبهذه املنا�سبة �أو�ضح الطالب حممد
خ�رض مدير اللجنة املنظمة مل�ؤمتر تيد
�إك�س �أن امل�ؤمتر يتيح الفر�صة �أمام
امل�شاركني خلو�ض جتربة فريدة حتاكي
مثيالتها يف خمتلف املناطق العاملية،
كما �أن امل�شاركة يف تنظيم مثل هذه
الفعالية تتيح �أمام الطالب اجلامعي
الفر�صة الكت�ساب مهارات قيادية من

�ش�أنها �صقل �شخ�صيته من خالل التوازن
يف �أداء املهام التنظيمية والدرا�سة
الأكادميية يف �آن واحد.
و�أ�ضاف خ�رض �أن امل�ؤمتر �شهد تطورا
ملحوظا هذا العام حيث مت لأول مرة
تغطية امل�ؤمتر يف املنطقة عرب تقنية
بانوراما ثالثية الأبعاد ما �أتاح الفر�صة
�أمام املتابعني يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي خلو�ض جتربة حية من قلب
احلدث.
تخلل امل�ؤمتر  9خطابات متنوعة� ،شملت
طرق م�ساعدة الالجئني ال�سوريني على
تكملة درا�ستهم وتعليمهم يف ظل الظروف
احلالية ،و�رضورة التم�سك بالفر�ص
املتاحة ،ف�ضال عن ا�ستعرا�ض لنماذج
طالبية ناجحة يف جمال ريادة الأعمال.
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مقال

بقلم  /با�سل يحيى حممد احلجاجي

 5فرص لتخطي
الصعوبات المالية أمام
استكمال الدراسة

م�ست�شار م�ساعدات مالية
ق�سم �صندوق الطلبة وامل�ساعدات املالية

يعد ا�ستكمال الدرا�سة اجلامعية غاية
مهمة ي�سعى لتحقيقها كل طالب علم
يدفعه الطموح امل َّتقد لتقدمي �إ�ضافة نوعية
حلياته وحياة �أ�رسته� ،إذ �أن احل�صول على
درجة علمية عليا ي�ساعد على توفري فر�ص
وظيفية منا�سبة لتحقيق متطلبات احلياة
التي تزداد �صعوب ًة وتعقيداً كل يوم.
ولكن هذه الغاية النبيلة ت�صطدم بالكثري
من املعوقات ،لعل �أبرزها عدم توفر
العامل املادي الكايف لدى عائالت
هذه الفئة لتغطية متطلبات التعليم ذي
اجلودة العالية .وبح�سب درا�سة َم�سحية
قام ق�سم �صندوق الطلبة وامل�ساعدات
املالية ب�إجرائها ملجموعة من الطلبة ذوي
الدخل املحدود ،ف�إن  ٪٨٠من هذه الفئة
قد ي�ضطرون �إىل �إيقاف تعليمهم اجلامعي
والبحث عن وظيفة حتقق احلد الأدنى من
متطلبات احلياة� ،إذا مل يتح�صلوا على دعم
مايل منا�سب.
وتعاطيا مع هذا الو�ضع� ،سعت الكثري من
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف خمتلف دول
العامل لتوفري البدائل املادية املنا�سبة
لهذه الفئة من الطلبة ذوي الدخل املحدود
لغر�ض ت�شجيعهم على ا�ستكمال تعليمهم
اجلامعي وحتقيق طموحاتهم و�آمال �أ�رسهم
وبلدانهم.
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المساعدات المالية
وقد �أولت جامعة قطر اهتمام ًا وا�ضح ًا
بهذا اجلانب حيث عملت على توفري خدمة
امل�ساعدات املالية جلميع الطلبة من
ذوي الدخل املحدود يف تغطية جزء من
م�رصوفهم ال�شهري �أو التكاليف املالية
اجلامعية ،وذلك وفق �رشوط ومتطلبات
معينة تعتمد على درا�سة احلالة املادية
لأ�رسة الطالب والنظر �إىل �أداءه الأكادميي
�أي�ضاً.
ويعد �إطالق م�رشوع «علّم طالب ًا» واحدا
من �أهم املبادرات للح�صول على م�صادر
�إ�ضافية للدعم املايل للطلبة من خالل تفعيل
مبد�أ ال�رشاكة املجتمعية مع امل�ؤ�س�سات
والأفراد يف �سبيل تطوير العملية التعليمية
عرب حت�صيل تربعاتهم للم�ساهمة يف �سداد
جزء من الر�سوم اجلامعية عن فئة من الطلبة
�أ�صحاب الدخل املحدود.
المنح الدراسية
كما توفر جامعة قطر يف كل ف�صل عددا
كبريا من املنح الدرا�سية التناف�سية وغري
التناف�سية ال�ستقطاب الطالب امل�ؤهلني،
وذلك وفق معايري حمددة .وجميع هذه
املنح الدرا�سية تغطي تكاليف الر�سوم
الدرا�سية ،ومتتد مزايا بع�ض املنح الدرا�سية

لتغطي الإقامة املجانية يف الإ�سكان
اجلامعي ،والتنقل من اجلامعة و�إليها.
التوظيف الطالبي
وميثل التوظيف الطالبي داخل اجلامعة،
والذي يقدمه مركز اخلدمات املهنية ،عام ًال
�آخر مل�ساعدة الطالب يف اكت�ساب مردود مايل
خالل فرتة الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز
اخلربات واملهارات العملية لديهم بالعمل يف
خمتلف الأق�سام الإدارية والأكادميية.
االبتعاث الداخلي
ومن الفر�ص املالية الوظيفية نظام
االبتعاث الدرا�سي الداخلي يف بع�ض
التخ�ص�صات الذي توفره العديد من جهات
العمل وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف
الدولة للطلبة القطريني ال�ستكمال درا�ستهم
اجلامعية بالتن�سيق مع ق�سم عالقات �سوق
العمل مبركز اخلدمات املهنية يف اجلامعة.
المؤسسات والجمعيات الخيرية
وتلعب امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية الرائدة
واملنت�رشة يف دولة قطر ،دورا مهما يف تغطية
جزء من التكاليف الدرا�سية لأعداد كبرية من
الطلبة الذين يعانون من �صعوبات مادية،
وذلك عرب �إطالق العديد من امل�شاريع اخلريية
املعنية بكفالة طلبة العلم ،التي تتبناها
خمتلف امل�ؤ�س�سات اخلريية يف الدولة.

استمرار التسجيل المبكر
لفصلي شتاء وربيع «»2017
حتى فبراير المقبل

فتحت جامعة قطر الت�سجيل املبكر
للمقررات الدرا�سية للف�صل الدرا�سي
�شتاء  ،2017والف�صل الدرا�سي ربيع
 2017وذلك من خالل نظام الت�سجيل
الإلكرتوين (بانر) والذي ي�ستمر حتى
انتهاء فرتة احلذف والإ�ضافة املحددة
لكل ف�صل درا�سي.
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ويف ت�رصيح لها قالت الأ�ستاذة نورة
حمد املري القائم مبهام مدير �إدارة
الت�سجيل� ،إن الت�سجيل املبكر الذي بد�أ
يف الرابع من دي�سمرب للف�صل الدرا�سي
�شتاء  ،2017والف�صل الدرا�سي ربيع
� ، 2017سي�ستمر حتى الثاين من
فرباير ،2017وميكن للطلبة االطالع
على املقررات املطروحة من خالل دليل
املقررات ،كما ميكن للطلبة من ذوي
االحتياجات اخلا�صة مراجعة ق�سم ذوي
االحتياجات اخلا�صة للح�صول على
امل�ساعدة يف ت�سجيل املقررات الدرا�سية.
و�أو�ضحت املري �أن جميع املقررات
الدرا�سية املطروحة يف الف�صل الدرا�سي
�شتاء  ،2017والف�صل الدرا�سي ربيع
2017؛ مت الإعالن عنها قبل �أ�سبوع
من بدء الت�سجيل املبكر ليتمكن الطلبة
من �إعداد جداولهم الدرا�سية وذلك بعد
مراجعتهم ملر�شديهم الأكادمييني،
م�ؤكدة على �أهمية قراءة ر�سائل الربيد
الإلكرتوين التي تر�سلها اجلامعة للطلبة

على ح�سابات الربيد اجلامعي واملتعلقة
ب�إر�شادات وتعليمات الت�سجيل و�أهم
الن�صائح التي عليهم االلتزام بها قبل
البدء يف ت�سجيل املقررات.
وحول ف�صل ال�شتاء قالت املري« :هذا
الف�صل الدرا�سي يتم طرحه لأول مرة يف
جامعة قطر ،وهو من الف�صول الدرا�سية
ؤخرا جمل�س
الق�صرية التي اعتمدها م� ً
�أمناء اجلامعة ،حيث متت ا�ضافة ف�صل
درا�سي يف ال�شتاء يتزامن مع اجازة
خا�صا
منت�صف العام الأكادميي ،ويكون ً
بالتدريب العملي».
تعميما
وقد �أ�صدرت �إدارة الت�سجيل
ً
ب�ش�أن ذلك �إىل جميع الطالب والطالبات
و�أكدت عليهم مراعاة عدد من التعليمات
وهي :الت�أكد من عدم وجود قيد �أو
مانع ( )Holdي�ؤدي �إىل تعطيل
ت�سجيل الطالب ،والت�أكيد على �رضورة
مقابلة املر�شد الأكادميي قبل الت�سجيل
يف املقررات الدرا�سية ،وذلك لأخذ
التوجيهات املنا�سبة الختيار املقررات

املطلوبة �ضمن اخلطة الدرا�سية اخلا�صة
بالتخ�ص�ص الأكادميي ،والت�أكُّ د من
لغة املقرر الذي �سيدر�سه الطالب ح�سب
خطته الدرا�سية.
كما �أ�شار التعميم �إىل �رضورة اطِّ الع
الطالب على دليل ا�ستخدام نظام اخلدمة
( ،)myBannerوذلك للتعرف على
كيفية ا�ستخدام النظام يف ت�سجيل �أو
حذف املقررات الدرا�سية ،والت�أكيد
على �رضورة دفع الر�سوم الدرا�سية
والغرامات املالية ،ففي حال عدم القيام
بت�سديدها؛ ف� َّإن الطالب لن يتمكَّن من
الت�سجيل �إال بعد الت�سديد ،وميكن ت�سديد
الر�سوم الدرا�سية �إلكرتوني ًا عن طريق
موقع الدفع الإلكرتوين �أو بالدفع النقدي.
اجلدير بالذكر � َّأن قوائم االنتظار لف�صل
ربيع  2017يف املجموعات الدرا�سية
ف ُّعلت اعتباراً من بدء الت�سجيل املبكر
 04دي�سمرب وحتى  02فرباير ،2017
وب�إمكان الطلبة �إ�ضافة �أنف�سهم على
قوائم االنتظار يف املجموعات املغلقة.
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التبادل الطالبي ينظم معرض
«أسفار» للرحالت الطالبية الدولية

ال�سيد عبداهلل اليافعي مع ال�سفري الياباين

نظم ق�سم التبادل الطالبي ب�إدارة لأن�شطة الطالب يف امل�سابقات وامل�ؤمترات
الطالبية معر�ض "�أ�سفار" للرحالت
الدولية والرحالت الرتفيهية اخلارجية
الطالبية الدولية بح�ضور ال�سيد عبداهلل
التي �شاركوا فيها.
اليافعي مدير �ش�ؤون اخلدمات والأن�شطة وبهذه املنا�سبة قال ال�سيد عبد اهلل
الطالبية وال�سيد اوت�سوكا�سي ات�شي �سفري اليافعي ،مدير �ش�ؤون اخلدمات
اليابان لدى الدولة ،حيث قدم املعر�ض
والأن�شطة الطالبية �إن املعر�ض �ضم
ح�صيلة م�شاركات الطلبة خالل الأعوام  17جناح ًا ميثلون م�شاركات طالبية
املا�ضية يف برامج التبادل الثقايف
دولية �شملت فر�ص للتبادل الثقايف
والتعليمي بني جامعة قطر واجلامعات
والعلمي والتطوعي واخلدمة املجتمعية
العاملية .كما ا�ستعر�ض م�شاركات
وامل�شاركات الريا�ضية والرتفيهية ،ويعد
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هذا املعر�ض من�صة تعريفية وترويجية
للتعريف بهذه الفر�ص التي ميكن للطالب
امل�شاركة بها واال�ستفادة منها.
و�أ�ضاف اليافعي �أن املعر�ض مثل فر�صة
للطالب امل�شاركني للتفكري والت�أمل مبا
مروا به من جتارب باعتبار هذا الأ�سلوب
واحدا من طرق التعلم الف ّعالة ،كما
عمل املعر�ض على تقييم مدى ا�ستفادة
الطالب من الربامج والرحالت الدولية
تفاعلية ممتعة ،وكيف �ساهمت
بطريقة ُ

جانب من املعر�ض

تلك التجارب يف �صقل مهاراتهم وتطوير
منط التفكري لديهم.
وقالت غنى الك�ستي رئي�س ق�سم التبادل
الطالبي �إن املعر�ض حث طلبة اجلامعة
اجلدد على االنخراط يف الربامج التي
يطرحها ق�سم التبادل الطالبي بهدف
تعزيز فوائد ال�سفر واالرتقاء بثقافتهم
االجتماعية وجتاربهم ال�شخ�صية،
بالإ�ضافة �إىل حتفيز طلبة اجلامعة على
امل�شاركة يف الربامج الدولية �سواء كانت
تبادل طالبي � ،أو م�ؤمترات �أو تدريب
عن طريق الكليات �أو خدمة جمتمعية
خارجية.
و�أ�شارت �إىل �أن املجموعات الطالبية
امل�شاركة يف املعر�ض �ساهمت يف
تعريف طلبة اجلامعة بتفا�صيل زياراتها

وم�شاركاتها الثقافية والعلمية ،و�أبرز
تلك امل�شاركات كانت التبادل الطالبي
الثقايف مع ال�صني ،والرحالت العلمية
�إىل اليابان ،واخلدمة املجتمعية
يف �إندوني�سيا والنيجر ،وامل�ؤمترات
والتدريبات العملية لطالب كلية ال�صيدلة،
وامل�سابقات الدولية لكلية الهند�سة،
والتدريبات والربامج التعليمية بالتعاون
مع م�ؤ�س�سات خارجية يف ا�سكتلندا� ،إىل
جانب الرحالت الرتفيهية �إىل �أوروبا
و�آ�سيا ،وامل�شاركات الريا�ضية حيث
عر�ض امل�شاركون يف تلك الأن�شطة العديد
من ال�صور واملطبوعات والأدوات الرتاثية
والتقليدية من خمتلف بلدان العامل.
ويف ختام املعر�ض مت الإعالن عن
الفرق الفائزة يف املعر�ض بعد تقييم

امل�شاركات من حيث الفكرة وامل�ضمون
والأ�ساليب االبداعية امل�ستخدمة ،ومدى
تناغم اجلناح مع الفكرة الرئي�سية
للمعر�ض .وفاز باملركز الأول فريق
رحلة اليابان للبنني وهم �إبراهيم فرج
العبد اهلل وعبد الهادي �صالح املري
وعبد اهلل قا�سم القحطاين وم�صعب
اخلطيب وطالل ال�شمري ،فيما فاز
باملركز الثاين فريق رحلة كوريا
للبنات ،و�ضم الفريق غادة فطي�س
املري ولولوة مبارك اخلالدي وروان
�سامل .وفاز باملركز الثالث فريق اخلدمة
املجتمعية لإندوني�سيا الذي ي�ضم عيد
عبداهلل العبيد وتركي ح�سن االن�صاري
وحممد ح�سن فالمرزي وعبد الرحمن
�أن�س ال�شيخ.
17

إدارة التسجيل تدشن خدماتها
على تطبيق QU Mobile

د�شنت �إدارة الت�سجيل خدماتها
الإلكرتونية على تطبيق جامعة قطر
 QU Mobileلطلبة اجلامعة املقيدين،
وذلك من �أجل ت�سهيل الدخول وا�ستخدام
هذه اخلدمات عرب هواتفهم الذكية ب�شكل
�إلكرتوين مما يوفر عليهم اجلهد والوقت
و�سهولة اال�ستخدام.
وبهذه املنا�سبة �أكدت �إدارة الت�سجيل
حر�ص اجلامعة على تفعيل ا�ستخدام
التكنولوجيا يف تقدمي اخلدمات ،و�أنها
تويل اهتمام ًا بالغ ًا لتطويرها مبا يلبي
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احتياجات وتطلعات الطلبة ومنت�سبي
اجلامعة .و�أ�شارت �إىل �أن تطبيق جامعة
قطر  QU Mobileالذي يدعم الأجهزة
الذكية �أ�صبح يقدم الآن العديد من
اخلدمات الأكادميية للطلبة من بينها
�إمكانية عر�ض املقررات املطروحة يف
الف�صل الدرا�سي وحمتوياتها� ،إىل جانب
ت�سجيل وحذف املقررات الدرا�سية،
وعر�ض الر�سوم الدرا�سية ،وال�سجل
الأكادميي للطالب مبا يحتوي عليه من
برناجمه الدرا�سي ،وم�ستواه الأكادميي،

وكليته ،وحالة الطالب ،والو�ضع
الأكادميي وعدد ال�ساعات املجتازة.
اجلدير بالذكر �أن اجلامعة قامت بتطوير
تطبيق جامعة قطر العام املا�ضي والذي
من خالله ميكن ملنت�سبي اجلامعة
احل�صول على العديد من اخلدمات
واملعلومات الأكادميية وغري الأكادميية.
ويتوفر تطبيق جامعة قطر يف موقعي
متجر التطبيقات :االب �ستور Store
 Appوقوقل بالي Google Play
اخلا�ص بنظام الأندرويد.

للفصل الدراسي ربيع ... 2017

منتصف يناير موعد إعالن قرارات
القبول في البكالوريوس

�أعلنت �إدارة القبول عن موعد �إعالن
قرارات القبول للمتقدمني ملرحلة
البكالوريو�س وذلك يف تاريخ 15
يناير  ،2017حيث �سيتمكن الطلبة من
االطالع على قرار القبول من خالل
ح�سابات القبول الإلكرتونية ،يف حني
�سيكون �آخر موعد لتقدمي طلب القبول
الإلكرتوين وت�سليم جميع امل�ستندات
املطلوبة للطلبة الزائرين وطلبة درا�سة
املقررات بتاريخ  26يناير .2017
و�أكدت ادارة القبول �أن معايري القبول
يف التخ�ص�صات املختلفة تخ�ضع
لقواعد و�رشوط القبول يف جامعة قطر
ومنها ح�صول الطالب على حد �أدنى من
التح�صيل العام يف ال�شهادة الثانوية
بح�سب الن�سبة املطلوبة يف الكلية

�سيتمكن من �أن يكون على �أمت اال�ستعداد
التي يرغب الطالب يف التقدمي عليها.
لبدء درا�سته منذ اليوم الأول له يف العام
كما �أكدت على �أهمية �رسعة ت�سليم
امل�ستندات املطلوبة قبل املوعد النهائي الدرا�سي.
و يتوجب على الطلبة معرفة يوم اللقاء
املعلن على موقع اجلامعة الر�سمي.
كما �شددت �إدارة القبول ب�أن القبول يف التعريفي املخ�ص�ص للكلية التي مت
قبولهم فيها ،واحلر�ص على احل�ضور،
جامعة قطر يعتمد على مبد�أ املناف�سة
حيث �إن عدم التمكن من ح�ضور يوم
بني املتقدمني على �أن حتقيق احلد
الأدنى من متطلبات الدرا�سة يف ال�شهادة اللقاء يلغي قبول الطالب يف الف�صل
الثانوية ال يعني قبول الطالب يف الكلية ،الدرا�سي الذي قبل فيه ،وعليه ميكنه
التقدم مرة �أخرى للجامعة للف�صل
و�إمنا يتم قبول الطالب وفق القدرة
القادم الذي يليه .ولن يتمكن الطالب
اال�ستيعابية لكل كلية على حدة.
الذين مل يح�رضوا الربنامج التعريفي
و�أ�شارت �إدارة القبول �إىل �أن اللقاء
من الت�سجيل يف املقررات الدرا�سية �أو
التعريفي للطلبة اجلدد املقبولني يف
ح�ضور املحا�رضات للف�صل الدرا�سي
ربيع � 2017سيكون يف الفرتة من 5
ربيع  ،2017ويجب عليهم التقدم للقبول
 8فرباير  ،2017والذي يعد بالغاالهمية للطالب اجلامعي امل�ستجد ،حيث من جديد يف خريف .2017
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إدارة القبول ّ
تنظم الملتقى السنوي
وتستعرض أبرز إنجازاتها

نظمت �إدارة القبول ملتقاها ال�سنوي
ال�ستعرا�ض �أبرز �إجنازات الإدارة خالل
العام الأكادميي 2016 /2015
ولتعريف املوظفني على خمتلف �أق�سام
الإدارة ووحداتها .وقد ح�رض اللقاء
ر�ؤ�ساء وموظفو الوحدات والأق�سام
مت خالله
التابعة لإدارة القبول ،و ّ
مناق�شة �أبرز جناحات العام الأكادميي
والتحديات التي واجهها املوظفون
و�أف�ضل الطرق ملعاجلتها وحلها.
وقالت ال�سيدة نوف الكواري مدير �ش�ؤون
القبول والت�سجيل �أن اللقاء �ساهم يف
تعزيز العالقة بني خمتلف �أق�سام �إدارة
القبول ،والقطاعات الداعمة لها من داخل
اجلامعة ،وذلك بهدف االرتقاء مب�ستوى
اخلدمات التي تقدمها �إدارة القبول،
خا�صة �أنها تعترب البوابة الأوىل للطالب
اجلامعي.
وخالل اللقاء ،حت ّدثت �إميان العبدامللك
من ق�سم الإر�شاد والتوجيه عن م�سريتها
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وقال عبداهلل اليزيدي �أخ�صائي قبول
الأكادميية وتدرجها الوظيفي قبل
من ق�سم قبول البكالوريو�س�" :إىل
و�صولها للعمل يف �إدارة القبول ،
جانب مهامنا يف قبول الطلبة يف
وا�ستعر�ضت جتربتها مع ق�سم الإر�شاد
مرحلة البكالوريو�سُ ،يعنى ق�سم قبول
والتوجيه الطالبي ،وما بذلوه من جهود
البكالوريو�س بتدريب الطلبة العاملني
لتعريف طالب املدار�س الثانوية يف
مت ت�شكيل
قطر بتخ�ص�صات اجلامعة وبراجمها
بدوام جزئي يف اجلامعة وقد ّ
وبالتايل ا�ستقطابهم للدرا�سة يف اجلامعة جلنة متخ�ص�صة بهذا ال�ش�أن لتزويد الطلبة
بكافة املهارات والأدوات الالزمة لتحقيق
بعد �إمتامهم املرحلة الثانوية .م�ؤكدة
جناحهم الوظيفي خالل فرتة درا�ستهم
�أن الهدف الذي ي�سعون �إليه هو تر�سيخ
يف اجلامعة .وقد متيز طلبة اجلامعة
�صورة اجلامعة يف �أذهان الطالب
والتعريف مبكانتها و�إجنازاتها ومتيزها العاملون بدوام جزئي و�أثبتوا �إمكانياتهم
وقدراتهم املهنية وذلك بح�سب �آراء �أرباب
بني اجلامعات النظرية.
العمل يف ال�سوق القطرية".
من جانبها ،قالت �أالء املريدي من ق�سم
الطلبة الدوليني� ،إن الق�سم ي�ستقبل �سنو ًيا ويف نهاية اللقاء قامت ال�سيدة نوف
الكواري بتكرمي اجلهات الداعمة لإدارة
�أعدا ًدا كبرية من الطلبة من خمتلف
القبول خالل العام الأكادميي ومنها ق�سم
اجلن�سيات والثقافات يف العامل ،وهو
نظم معلومات الطلبة ،وحدة الت�سويق
ما يتطلب مهارة يف التعامل معهم
والتوا�صل ،ق�سم الفعاليات ب�إدارة
ودجمهم يف املجتمع اجلامعي و�إمتام
كثري من الإجراءات لت�سهيل كافة �ش�ؤونهم العالقات العامة ،وغريها من اجلهات
الداعمة.
الأكادميية للبدء بدرا�ستهم بكل �سهولة.

مقال

بقلم الطالب  /حممد ور�سام ح�سن

ما الذي يجعل سيرتك
الذاتية جيدة وملفتة
للنظر؟

م�ساعد مر�شد مهني مبركز اخلدمات املهنية

هل ت�ساءلت يوما ،ما هي الهيئة املثلى
لكتابة �سريتك الذاتية؟ ت�سمع دائم ًا عن
الأخطاء ال�شائعة وال تعرفها؟! هذا املقال
الذي بني يديك جاء لتو�ضيح بع�ض
النقاط الهامة التي يجب عملها لكتابة
�سريتك الذاتية .وبهذا ال�صدد لن نتعمق
يف احلديث عن امل�سائل العملية املتعلقة
باخلربة وما �إىل ذلك ،بل �سرنكز على
التفا�صيل اخلا�صة ب�شكل ال�سرية الذاتية.
الهدف من كتابة �سريتك بب�ساطة هو
التميز من بني مناف�سيك و�أقرانك،
وجعلها جاذبة لالنتباه ب�شكل �رسيع
للغاية من طرف ال�رشكة التي ت�سعى
للح�صول على وظيفة فيها ،و�إبراز
مميزاتك ب�شكل وا�ضح .وهنا يجب �أن
نعرف عمليا �أن �أي �شخ�ص م�سئول عن
مراجعة ال�سري الذاتية لن يقر�أ ال�سرية
الذاتية بني يديه كما يقر�أ الكُتب! بل ميرر
عينه عليها ويبحث فيها عن ما يهمه
ويلفت انتباهه .لذا يجب �أن تكون �سريتك
الذاتية منظمة ومقروءة ب�شكل جيد.
ح�سنا ،كيف ميكنك حت�سني �سريتك
الذاتية؟ �سنتعرف على هذه اخلطوات الآن
كي تزيد من فر�ص احل�صول على مهنة
الأحالم ب�شكل �أكرب ،لذا انتبه لها جيدا.
-1بياناتك ال�شخ�صية :تقع �أعني من
يقر�أ �سريتك الذاتية �أوال على ا�سمك،

لذا ت�أكد من كتابة ا�سمك ورقم هاتفك
ب�شكل �صحيح ،وت�أكد �أي�ض ًا من �أن بريدك
الإلكرتوين يعك�س م�سما جيدا عنك،
فتجنب ذكر الأ�سماء امل�ستعارة مثل:
� totyأو .hacker_man
-2الهدف املهني :هو و�صف مب�سط
ل�سبب تقدمك للمهنة ،وهو يختلف
باختالف املهنة املتقدم لها ،ويجب �أن
تكون دقيقا يف الوظيفة التي �ست�شغلها،
مثال :احل�صول على مهنة كاتب يف ق�سم
العالقات العامة� ،أو �رشكة �إعالنات� ،أو
تدريب ميداين وغري ذلك.
 -3امل�ؤهل العلمي :اذكر معلومات
مف�صلة عن درا�ستك اجلامعية
والتخ�ص�ص الذي در�سته ،وب�أي �سنة
تخرجت �إن وجدت ،وبالإمكان ذكر
املعدل �إذا كان مرتفعا -4 .املهارات
وامل�ؤهالت :اكتب مهاراتك ال�شخ�صية
(كالعمل اجلماعي ،القيادة ،والتنظيم)،
و�أي�ضا مهارات احلا�سوب وبراجمه
التي تتقنها ،واذكر اللغات التي تتحدث
بها ودرجة �إجادتك لها ،وذلك بو�ضع
تقدير ممتاز ،جيد جدا ،ومتو�سط ،واذكر
�أي مهارات متعلقة بالعمل قد تثري
الإعجاب.
 -5اجلوائز :هنا يتم ذكر الإجنازات التي
ح�صلت عليها خالل درا�ستك �أو عملك �أو

من خالل �أن�شطة �شاركت فيها.
-6اخلربات العملية :وفيها يتم ذكر
الوظائف التي عملت بها م�ؤخرا ،مع
كتابة:
 nالفرتة التي عملت فيها.
 nبع�ض التفا�صيل الهامة عن دورك
وم�شاركاتك الفعالة وما حققته لل�رشكة.
-7الأن�شطة :اذكر الأعمال التطوعية
التي �شاركت بها ،واذكر �أهم الدورات
التدريبية التي ح�رضتها مع ذكر (ا�سم
الدورة ،واجلهة املنظمة ،بالإ�ضافة �إىل
الفرتة).
-8املراجع :وهو هام ،وفيه يتم ذكر
اثنني من الأ�شخا�ص االعتباريني بحيث
ميكن الرجوع �إليهم مع ذكر (اال�سم،
امل�سمى الوظيفي ،رقم التوا�صل).
ختاما ،تذكّ ر �أن ال�سرية الذاتية هي �أداة
لت�سويق نف�سك ،لذا نن�صح بالآتي حتى
تخرج بال�صورة ال�سليمة واملرجوة:
 nت�أكد من كتابة ا�سمك ب�شكل وا�ضح يف
ملف ال�سرية الذاتية.
 nاجعل �سريتك الذاتية خمت�رصة قدر
الإمكان بحيث ال تزيد عن �صفحتني مع
تو�ضيح مهاراتك وقدراتك اخلا�صة .
 nال ت�ستخدم الزخرفة واحلروف امللتوية
عند كتابة ال�سرية الذاتية واجعلها
وا�ضحة ومقروءة.
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تحت شعار شراكة تصنع النجاح ...

مركز الخدمات المهنية يكرم
جهات العمل الداعمة

نظم مركز اخلدمات املهنية حفل
تكرمي للجهات والقطاعات وامل�ؤ�س�سات
الداعمة للجامعة خالل العام الأكادميي
 2016بح�ضور د .ح�سن الدرهم رئي�س
اجلامعة ونواب الرئي�س ،وعمداء
الكليات بالإ�ضافة �إىل ممثلي ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات العاملة بالدولة.
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�صورة جماعية مع جهات العمل يف الدولة

وقد مت تكرمي امل�ؤ�س�سات والهيئات
الداعمة جلامعة قطر يف خمتلف
املجاالت من القطاعني العام واخلا�ص
منها الطبية والهند�سية والريا�ضية
والدينية والإعالمية والأكادميية وقطاع
الطاقة وال�صناعة وقطاع اخلدمات
والقطاع التعليمي وغريها.
وبهذه املنا�سبة ،قال رئي�س جامعة قطر
د .ح�سن الدرهم" :ي�سعدين �أن �أتوجه لكم
جميعا بعظيم التقدير ووافر االمتنان،
فعالقتنا امل�ستمرة عرب �سنوات طويلة،
والتعاون البناء بني اجلامعة وبينكم،
متوا�صل بال توقف يف خمتلف املجاالت
والقطاعات .اجتماعنا يف هذه املنا�سبة
ال�سنوية ،ي�شعرنا بكثري من الفخر
والر�ضا .فبكم ومعكم ،حتقق جامعة قطر

خططها اال�سرتاتيجية ،وت�سري �إىل الأمام
يف �إطار دعم حتقيق ر�ؤية قطر الوطنية
 2030وذلك باالنتقال تدريجيا �إىل
االقت�صاد القائم على املعرفة".
و�أ�ضافّ �" :إن تعاون جامعة قطر مع
جهات العمل التي ت�ستقطب طالبنا
وخريجينا ،لي�ست جمرد مبادرة �أو نافلة
كما يقولون ،بل هي فري�ضة واجبة
على اجلانبني .فنحن و�أنتم نتكامل
معا ،لتحقيق نه�ضة الوطن الذي يتطلع
للمعايل .كما ت�سعدنا التغذية الراجعة
التي ت�صلنا منكم ،وت�شيد مب�ستوى
خريجينا ،حيث �أ�صبح خريج جامعة
قطر ،العملة املتميزة التي يتناف�س عليها
اجلميع مقارنة بخريجي اجلامعات
الأخرى ،وحتى املرموقة منها".
من جهتها ،قالت ال�سيدة مها املري مدير

مركز اخلدمات املهنية" :التعاون الدائم
من قبل خمتلف جهات وقطاعات الدولة
لدعم م�سرية طلبة جامعة قطر التعليمية
واملهنية له دور حموري يف �إعداد �أجيال
من �شباب و�شابات قطر قادرين على
الإنتاج والعطاء وامل�ساهمة يف عملية
التنمية الوطنية ويف قيادة م�شاريعها
الطموحة".
اجلدير بالذكر �أن هذا احلفل ال�سنوي
ي�أتي يف �إطار جهود اجلامعة لتثمني
جهود جهات العمل الداعمة لها من
وتقديرا من اجلامعة
خمتلف القطاعات
ً
للم�ساهمني والداعمني لإ�سهاماتهم
اجللية يف �إثراء جتربة الطلبة الأكادميية
ّ
من خالل توفري فر�ص التدريب والرعاية
والتوظيف للطلبة.
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تبنوا مبادرة إلعادة ترميم مدرسة في سوريا ..

جامعة قطر وقطر الخيرية تطلقان
النسخة الثانية من مشروع
«أنا إغاثي»

�أطلق كل من مركز التطوع واخلدمة
املجتمعية بجامعة قطر ،و�إدارة التنمية
املحلية بجمعية قطر اخلريية الن�سخة
الثانية من م�رشوع «�أنا �إغاثي» ،والذي
يهدف �إىل ن�رش الوعي بالإغاثة التعليمية،
وح�شد الدعم لالجئني ال�سوريني،
م�ستفيدا من روح املبادرة لدى ال�شباب
والطلبة اجلامعيني وا�ستعمالها يف دعم
اجلهود التطوعية يف جمال الإغاثة
التعليمية ،وخدمة الق�ضايا الإن�سانية،
حيث �شارك يف احلملة �أكرث من 150
متطوعا ومتطوعة من خمتلف الكليات
والتخ�ص�صات الدرا�سية يف اجلامعة.
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جانب من امل�ؤمتر ال�صحفي

ال�سيد عبداهلل اليافعي
وركزت الن�سخة احلالية للم�رشوع على
ح�شد الدعم ملدر�سة �سورية بريف �إدلب،
كانت توقفت عن العمل ب�سبب احلرب
الطاحنة هناك ،حيث ي�سعى امل�رشوع �إىل
ترميم ما ت�رضر من املدر�سة وا�ستكمال
ت�شغيلها ،والعمل على كل ما يتطلبه ذلك
من ت�أمني رواتب للمدر�سني وتدريبهم،
�إىل جانب توفري القرطا�سية والتدفئة
لطالب املدر�سة .وي�أتي التعاون بني
جامعة قطر وجمعية قطر اخلريية يف
هذا ال�صدد انطالق ًا من اتفاق التعاون
وال�رشاكة املوقعة بينهما خالل �شهر
يوليو املا�ضي من هذا العام.
ويندرج هذا امل�رشوع �ضمن �سل�سلة
من امل�شاريع والفعاليات التي ينظمها

ال�سيد نا�رص املغي�صيب
الطلبة يف جماالت خمتلفة على مدار
العام ،وتتيح الفر�صة �أمام الطلبة
لتوظيف طاقاتهم وتعزيز تفاعلهم البناء
وم�شاركتهم املحورية يف دعم الق�ضايا
املختلفة التي تهم �أفراد املجتمع كافة،
�سواء كانت داخلية �أم خارجية ،ف�ضال عن
م�ساهمتها يف ن�رش وتعزيز قيم التعاون
والتكافل االجتماعي يف نفو�س الطلبة،
وكانت الن�سخة الراهنة من م�رشوع «�أنا
�إغاثي» انطلقت مع بداية نوفمرب 2016
وا�ستمرت �شهرا كامال ،حيث نفذت عددا
كبريا من الفعاليات اخلريية والتوعوية
داخل وخارج احلرم اجلامعي� .إ�ضافة
لتغطيات مبا�رشة لتلك الأن�شطة على
�صفحات التوا�صل االجتماعي.

وقد تخلل امل�رشوع عدد من الدورات
والور�ش التدريبية ،التي قدمها عدد من
املخت�صني يف املجال التدريبي ،بهدف
�صقل مهارات الطلبة املتطوعني وتعزيز
قدراتهم الإدارية من خالل دورات
متخ�ص�صة �شملت جماالت من بينها �إدارة
امل�شاريع ،والعمل اجلماعي ،ومهارات
التوا�صل و�إدارة الوعي.
وقال ال�سيد عبداهلل اليافعي مدير �ش�ؤون
اخلدمات والأن�شطة الطالبية� ،إن �إدارة
الأن�شطة الطالبية ت�سعى �إىل دمج الطلبة
يف م�شاريع اخلدمة املجتمعية ،وخلق
مناخ تعليمي قائم على البحث والتخطيط
والقيادة الطالبية .م�ضيفا �أن م�رشوع
«�أنا �إغاثي» يعد واحدا من تلك امل�شاريع
املبنية على �رشاكة جمتمعية قوية بني
جامعة قطر وجمعية قطر اخلريية.
ومن جانبه �أعرب ال�سيد نا�رص املغي�صيب
مدير �إدارة الربامج بالإدارة التنفيذية
للتنمية املحلية بقطر اخلريية عن
�سعادته بانطالق الن�سخة الثانية مل�رشوع
« �أنا �إغاثي» والذي يعد ترجمة عملية
لالتفاقية التي وقعت بني قطر اخلريية
وجامعة قطر خالل هذا العام ،وات�ساقا
مع �أهداف اجلهتني يف ن�رش ثقافة
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العمل التطوعي والإن�ساين يف �أو�ساط
ال�شباب ،و�إيجاد فر�ص حقيقية لهم من
�أجل معاي�شة العمل التطوعي يف الداخل
واخلارج ،خ�صو�صا يف املجال التعليمي،
واالندماج يف واقعه العملي من خالل
زيارة امليادين الإغاثية.
وذكر �أن الطالب املنخرطني يف هذا
امل�رشوع ا�ستفادوا من هذه التجربة التي
جتمع بني املعرفة النظرية والعملية يف
جمال الإغاثة الإن�سانية ،والإ�سهام يف
26

دعم الالجئني ال�سوريني الذين ا�ضطرتهم
ظروف الأزمة لرتك مقاعد الدرا�سة.
وتعد قطر اخلريية املنظمة الإن�سانية
الأوىل يف �إغاثة ال�شعب ال�سوري
لعدة �سنوات ،حيث تعمل �ضمن 27
مكتبا ميدانيا عرب العامل ،كما تنظم
عددا من املبادرات لدمج ال�شباب يف
العمل التطوعي ،من بينها برنامج
«املتناف�سون» بال�رشاكة مع �إذاعة القر�آن
الكرمي ،وطلبة اجلامعات يف قطر.

وي�سعى مركز التطوع واخلدمة املجتمعية
ب�شكل م�ستمر �إىل تبني املبادرات
الطالبية التطوعية يف جماالت
خمتلفة ،حيث يعمل الطالب من خالله
على التخطيط والإعداد والتنفيذ لتلك
املبادرات داخل وخارج احلرم اجلامعي.
كما يركز املركز خالل العام الأكادميي
 2017/2016على دمج الطلبة يف
فر�ص التعلم اخلدمي ،وم�شاريع اخلدمة
املجتمعية املتعلقة بالتعليم.

مقال

«اإلسعافات األولية
النفسية» استجابة
إنسانية للمساعدة
الفورية
بقلم  /تي�سري اجليلي ،مر�شد نف�سي �أول والطالبة ن�سيبه الطيب ،كلية ال�رشيعة
والدرا�سات الإ�سالمية

قد ي�صادف املرء مواقف يجد نف�سه
حائراً لتقدمي �أف�ضل و�سيلة لتمكنه من
م�ساعدة غريه من النا�س؛ وقد يكون الأمر
ب�سيط ًا ويحتاج لتعلم الطريقة ال�صحيحة
للتعامل مع املت�رضرين يف مواقف
احلياة ال�صعبة ،مثل احلرائق وحوادث
ال�سيارات و�أماكن احلروب وغري ذلك ،من
هنا تت�أكد �أهمية تعلم تقدمي الإ�سعافات
الأولية.
و�إذا كانت الإ�سعافات الأولية معروفة
لدى العديد من النا�س ،ف�إن "الإ�سعافات
الأولية النف�سية" حتتاج ملزيد من
املعرفة ،حيث يتم تعريفها على �أنها
جمموعة من القدرات احلياتية "Life
 "skillsلتقدمي الدعم لل�شخ�ص الذي
تعر�ض ل�صدمة �أو حادث .هذا الدعم
ي�ساعد على �إعطاء ال�شخ�ص التوازن
النف�سي ملنع زيادة ال�ضغط عليه وتخفيف
�أعرا�ض ال�ضغط لزيادة املقاومة الداخلية
لديه.
ت�ستهدف الإ�سعافات الأولية النف�سية
الأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضيق نف�سي

حادث ينطوي
وتعر�ضوا م�ؤخراً �إىل
ٍ
على �أزمة حقيقية ،وي�شمل ذلك الأطفال
والبالغني على حد �سواء .وال تقت�رص
ممار�سة الإ�سعافات الأولية النف�سية على
املحرتفني فقط� ،إمنا ُتعد بديال ملا يعرف
بالتفريغ النف�سي ( )Debriefingوالذي
امل�سعف
�أثبت �إيذاءه لل�شخ�ص حيث ُي�شعِر
ُ
املت�رضر بالأمان والأمل ،بالإ�ضافة �إىل
َ
احل�صول على الدعم االجتماعي واجل�سدي
والعاطفي.
وت�شمل الإ�سعافات الأولية النف�سية
اال�ستعداد عرب جمع املعلومات عن
احلادثة وعن اخلدمات املتوفرة،
واملخاوف املتعلقة بالأمن والأمان
وحمايتهم من التعر�ض ملزيد من
الأذى ،كما ت�شمل امل�ساعدة يف توفري
االحتياجات الأ�سا�سية للنا�س (كالغذاء
واملاء واملعلومات ف�ض ًال عن االنتباه
�إىل مبادئ العمل الثالثة وهي :النظر
لتقدمي االحتياجات الأ�سا�سية الوا�ضحة
وتقييم احلاالت احلرجة ،واال�ستماع ملن
يحتاج للدعم وتوفري الهدوء لهم ،وربط

دليل العاملني يف جمال الإ�سعافات
الأولية النف�سية

الأ�شخا�ص ب�أحبائهم).
وعلى امل�سعف �أي�ض ًا �أن ينبته للنا�س يف
�أماكن الأزمات �أو احلروب لتقدمي الرعاية
والدعم لهم ،فقد يظهر البع�ض ردود فعل
خمتلفة جتاه الأزمة التي متر به ،كبع�ض
الأعرا�ض اجل�سدية (ارتعا�ش� ،صداع،
�شعور بالإرهاق ،فقدان �شهية� ،أوجاع)
�إ�ضافة �إىل الردود النف�سية التي ت�ضم �أرقا
وخوفا و�شعورا بالذنب وانفعاال وغ�ضبا،
عدم التجاوب مع الغري،عدم القدرة على
االعتناء ب�أنف�سهم �أو عائالتهم.
ولتحقيق �أكف�أ رعاية نف�سية �أولية،
يجب على املُ�سعِف مراعاة التوا�صل
اجليد باالنتباه �إىل الكالم ولغة اجل�سد
مثل تعابري الوجه والتوا�صل الب�رصي
والإمياءات وطريقة اجللو�س �أو الوقوف
�إزاء ال�شخ�ص الآخر ،تتطلب الإ�سعافات
الأولية النف�سية تكييفا من املُ�سعِف
لأفعاله مبا يراعي ثقافة املت�رضر
وجن�سه وعمره وديانته ،وهذه الأمور هي
التي حتدد للم�سعف ما الذي يجدر به �أو
ال يجدر به قوله �أو فعله.
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بمشاركة واسعة للجهات والمؤسسات في الدولة..

مركز اإلرشاد الطالبي يحتفل باليوم
العالمي للصحة النفسية

احتفل مركز الإر�شاد الطالبي باليوم
العاملي لل�صحة النف�سية الذي يوافق
العا�رش من �أكتوبر كل عام ،وذلك حتت
�شعار "ال�صحة النف�سية للجميع" ،حيث
ا�ست�ضافت اجلامعة عددا من مراكز
اخلدمة املجتمعية والت�أهيل االجتماعي
واجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين املعنية بهذا اليوم.
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وخالل كلمة افتتاحية قالت ال�سيدة هيا
العطية مدير التطوير الطالبي بقطاع
�ش�ؤون الطالب� ،إن اجلامعة تقوم كل
عام باالحتفال باليوم العاملي لل�صحة
النف�سية للتعبري عن �أهمية ال�صحة
النف�سية يف حياة الفرد وت�أثريها يف
املجتمع القطري ،مو�ضحة �أن دعوة
املراكز اخلا�صة بال�صحة النف�سية
والت�أهيل االجتماعي ،للم�شاركة يف هذا
احلدث تهدف لتبادل اخلربات من خالل
امل�سابقات والعرو�ض التي مت تقدميها
�أثناء احلدث وللتعريف باملراكز املحلية
ودورها العالجي والوقائي يف ال�صحة
النف�سية. .
و�أكدت العطية حر�ص جامعة قطر على
�إقامة هذه الفعالية ودعوة اجلهات
املخت�صة لتقدمي اخلدمات اخلا�صة
بال�صحة النف�سية داخل احلرم اجلامعي،
�سعيا لت�أهيل الطالب نف�سي ًا وبذل
كل اجلهود التي ت�ؤثر ب�شكل �إيجابي
يف حياة الطالب الأكادميية وتفوقه
الدرا�سي.

الصحة النفسية للجميع
وقد اطلق مركز الإر�شاد الطالبي يف هذا
اليوم عددا من الفعاليات حتت �شعار
“ال�صحة النف�سية للجميع" مب�شاركة عدد
من امل�ؤ�س�سات احلكومية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،بهدف رفع م�ستوى
الوعي وخلق بيئة �صحية �إيجابية.
"�صن" م�رسحي ًة
حيث عر�ض نادي ُ
"�سيكو دراما" مو�ضح ًا فيها مبادئ
الإ�سعافات النف�سية الأولية ب�شكل مب�سط،
وذلك بالتعاون مع كاتب الدراما طالب
الدو�س.
و�ضمت فعالية "ال�صحة النف�سية
للجميع" خمتلف الن�شاطات املرافقة
للإ�سعافات النف�سية الأولية ،منها
ما يتعلق بال�صحة اجل�سدية الداعمة
لل�صحة النف�سية ،مثل متارين اال�سرتخاء
والتمارين الريا�ضية� ،إىل جانب تقدمي
�أكالت �صحية بالتعاون مع نادي الطهي
ال�صحي وق�سم التغذية بكلية العلوم
ال�صحية.
وطرحت هذه الفعالية موا�ضيع مهمة

تزيد من الوعي العام بال�صحة النف�سية
عند اجلميع ،وتوعية الطالب بارتباط
ال�صحة النف�سية ب�صحة الروح و�صحة
اجل�سد ،وعناية ال�شخ�ص ب�صحته النف�سية
لكي يتمكن من رعاية الآخرين ب�شكل
�أف�ضل .وي�أتي هذا يف وقت ي�سعى فيه
مركز الإر�شاد الطالبي يف جامعة
قطر� ،إىل تدريب معاونني على مبادئ
الإ�سعافات النف�سية الأولية من قبل
متخ�ص�صني يف هذا املجال.
مشاركة واسعة للجهات
والمؤسسات بالدولة
و�شاركت يف احتفاالت اجلامعة بيوم
ال�صحة النف�سية العديد من املراكز
وامل�ؤ�س�سات من بينها عدة جهات
حكومية ،وم�ؤ�س�سات جمتمع مدين ،مثل
م�ؤ�س�سة دعم ،وجمعية وياك لل�صحة
النف�سية ،وامل�ؤ�س�سة القطرية لرعاية
االيتام (درميا) ومركز اال�ست�شارات
العائلية ،ومركز الت�أهيل االجتماعي
بالإ�ضافة �إىل عدة جهات �أخرى وعدد
من طلبة املدار�س يف الدولة.
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إحسان يشارك بمعرض
"خدمة شاورني"
و�شارك مركز متكني ورعاية كبار ال�سن
"�إح�سان" مبعر�ض خدمة خجمة �شاورين
التي يقدم عربها املركز اال�ست�شارات
النف�سية لكبار ال�سن وذويهم عرب فريق
متخ�ص�ص وبو�سائل توا�صل منها
املقابلة ال�شخ�صية� ،أو االت�صال على
الرقم املجاين  8000009وعرب الإمييل
.shawerni@qfepc.gov.qa

ويف هذ االيوم قدم فريق �إح�سان
امل�شارك �رشح ًا مف�ص ًال عن خدمة
اال�ست�شارات النف�سية التي يقدمها املركز
لكبار ال�سن ومقدمي الرعاية لهم عرب
خدمة �شاورين ،حيث تناولت الدكتورة
منى الطويل �أخ�صائي طب ال�شيخوخة
اجلوانب ال�صحية املتعلقة بكبار ال�سن
و�آثارها النف�سية عليهم ،فيما تناولت
غزالة الفهيد �أخ�صائية التغذية الغذاء
ال�صحي لهذه الفئة وانعكا�ساته على
�صحتهم البدنية والنف�سية.
و�أو�ضحت الدكتورة منار الغمراوي
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امل�ست�شار النف�سي واالجتماعي ب�أن ر�ؤية �أن امل�شاركة يف فعالية جامعة قطر هذا
املركز املتعلقة بخدمة �شاورين تتلخ�ص العام تهدف �إىل �إحياء اليوم العاملي
يف ال�سعي �إىل وجود منوذج ا�ست�شاري
لل�صحة النف�سية ،وتبني دور م�ؤ�س�سة
يف دولة قطر ي�ساهم يف جتويد احلياة
الرعاية ال�صحية يف كونها الوجهة
لكبار ال�سن .و�أ�ضافت ب�أن فريق خدمة
الأوىل للفرد واملجتمع يف جمال الرعاية
�شاورين يتكون من نخبة من الأخ�صائيني ال�صحية ،و�أكدت جهينة على �أنه البد ان
النف�سيني واالجتماعيني وطبيب �شيخوخة يكون هناك وعي كامل ب�أهمية ال�صحة
و�أخ�صائي تغذية ومن�سق عام و�ضابط
النف�سية ،ولهذا ف�إن امل�ؤ�س�سة تعمل على
ات�صال ،مدربني على مهارات تقدمي
تر�سيخ مفهوم ال�صحة النف�سية يف نفو�س
اال�ست�شارات مبختلف و�سائل االت�صال.
الأفراد يف املجتمع.
اهتمام مشترك بين الجامعة
ومؤسسة الرعاية الصحية
األولية
كما �شاركت م�ؤ�س�سة الرعاية ال�صحية
الأولية يف احتفاالت اجلامعة باليوم
العاملي لل�صحة النف�سية ،وحتدثت
جهينة علي حاجي ا�ست�شارية طب
الأ�رسة بامل�ؤ�س�سة قائلة �إن االهتمام
بال�صحة النف�سية من �أوىل اهتمامات
امل�ؤ�س�سة ،وذلك لأن ال�صحة النف�سية لها
دور كبري يف ال�صحة اجل�سدية ،مو�ضحة

أهمية التوعية بمفهوم
الصحة النفسية
من جهة �أخرى ،ذكرت �آمنة املحمود
رئي�س ق�سم التنفيذ واملتابعة ب�إدارة
التوعية املجتمعية مبركز احلماية
والت�أهيل االجتماعي� ،أن اال�شرتاك مع
جامعة قطر يف هذا احلدث من باب
امل�س�ؤولية االجتماعية واهتمام املركز
بال�صحة النف�سية خا�صة بعد ا�ستقبال
عدد من حاالت اال�ضطرابات النف�سية
باملركز .م�ؤكدة على �رضورة االهتمام

حماكاة الواقع االفرتا�ضي  -وزارة الداخلية

بتوعية الأفراد مبفهوم ال�صحة النف�سية
وخا�صة الأطفال وذلك لبناء جيل قادر
على مواجهة التحديات يف امل�ستقبل.
خدمة "تواصل" عالج
للمشكالت السلوكية.
وزارة الداخلية كان لها ح�ضور يف هذه
االحتفاالت ،وذلك من خالل اللجنة
الدائمة ل�ش�ؤون املخدرات وامل�سكرات،
و(خدمة توا�صل) التابعة للوزارة، ،
والتي عر�ضت فيلما تعريفيا عن خدمة
توا�صل ،مو�ضحة �أنها خدمه توعويه
وا�ست�شارية تطلقها وزارة الداخلية
ملعاجلة امل�شكالت ال�سلوكية التي قد
ت�ؤدي �إىل جرمية ،كما مت عر�ض فلم
(حياتي يف دقائق) وهو الفيلم الق�صري
الذي يحكي ق�صة �شاب ت�رضر من
املخدرات وكانت نهايته ال�سجن،
و�شهدت م�شاركة الوزارة �أي�ضا عر�ض
عينات عن انواع املخدرات والتعريف
مبخاطرها� ،إ�ضافة �إىل التحذير من
خطورة القيادة حتت ت�أثري املخدر

و�أهمية اتباع التعليمات الطبية للوقاية
من الإدمان .كما مت توزيع مطبوعات
تعريفيه عن خدمة توا�صل واللجنة
الدائمة ل�ش�ؤون املخدرات وامل�سكرات،
تو�ضح الدور التوعوي الذي تقوم به من
القاء حما�رضات واقامة معار�ض وور�ش
عمل ،ف�ضال عن الدور اال�ست�شاري الذي
تقدمه يف جمال معاجلة ال�سلوكيات
التي قد ت�ؤدي �إىل جرمية اجتماعية،
وذلك ب�رسية تامة وبوجود �أخ�صائيني
نف�سني لعالج احلاالت.
"وياك" تركيز على اإلنسان
وسالمته الصحية
من جانبها� ،شاركت جمعية �أ�صدقاء
ال�صحة النف�سية "وياك" يف احتفاالت
جامعة قطر مبنا�سبة اليوم العاملي
لل�صحة النف�سية وقدمت املتطوعة
�سمرية عبد اهلل عر�ضا ت�ضمن مقاطع
مرئية عديدة حثت يف جمملها على
املبادرة �إىل طلب اال�ست�شارة النف�سية
عند مالحظة �أي عر�ض من �أعرا�ض

اال�ضطرابات النفية ،حمذرة من ال�سكوت
وال�صمت حيال ذلك ،لأن الإ�صابة
النف�سية عر�ضة للم�ضاعفة والو�صول
بامل�صاب �إىل مرحلة متقدمة ال ميكن
تداركها.
مشاركة مميزة لمركز الحماية
والتأهيل االجتماعي
بدوره� ،شارك مركز احلماية والت�أهيل
االجتماعي يف يوم االحتفال العاملي
بال�صحة النف�سية .وخالل الفعالية قام
املركز بالإجابة على ا�ستف�سارات الطلبة
والطالبات حول اخلدمات واال�ست�شارات
التي يقدمها املركز ،بينما وزع العديد
من املطويات التعريفية باملركز.
دعم للشباب في مواجهة
االنحرافات السلوكية
كما �شارك مركز دعم ال�صحة ال�سلوكيــة
يف معر�ض اليوم العاملي لل�صحة النف�سية
بجامعة قطر ،وذلك بهدف تعريف طالب
وطالبات اجلامعة بدور املركز وب�آليات
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جانب من احل�ضور

التوا�صل للخدمات العالجية والت�أهيلية.
كما �أتاحت م�شاركته الفر�صة للتعارف
وتبادل اخلربات وبناء العالقات مع
خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة امل�شاركة
يف املعر�ض .ويعد مركز دعم ال�صحة
النف�سية م�ؤ�س�سة اجتماعية تعنى بتعزيز
ال�صحة ال�سلوكية يف املجتمع ،ودعم
قدرة ال�شباب على مواجهة وحل م�شكالت
االنحرافات ال�سلوكية ،وهو الهدف
الذي يعمل من �أجله املركز يف مواجهة
الظواهر ال�سلبية واالنحراف ال�سلوكي
ب�أدق املعايري العلمية.
قياسات صحية من خالل وحدة
العالج الطبيعي
�شاركت وحدة العالج الطبيعي
والإ�صابات الريا�ضية يف يوم ال�صحة
النف�سية ،بجناح خا�ص قدم فيه خدمات
قيا�س حتليل كتلة اجل�سم و�ضغط الدم
والنب�ض وار�شاد الزوار عن �أهمية
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ال�صحة البدنية و عالقتها بال�صحة
النف�سية  ..كذلك جمموعة من التمارين
الريا�ضية اخلفيفة امل�ساعدة يف حرق
ال�سعرات احلرارية ليتمتع امل�شرتك
ب�صحة وعقل �سليم.
معارض تعريفية وتثقيفية
كما �شهد االحتفال معار�ض تعريفية
وتثقيفية �شاركت فيها العديد من
اجلهات يف الدولة مثل :وزارة التعليم
والتعليم العايل ،م�ست�شفى حمد للطب
النف�سي ،اللجنة الدائمة للمخدرات
وامل�سكرات ،م�ؤ�س�سة قطر للعمل
االجتماعي ،مركز احلماية والت�أهيل
االجتماعي ،مركز اال�ست�شارات
العائلية ،مركز متكني ورعاية كبار
ال�سن "اح�سان" ،مركز دعم ال�صحة
ال�سلوكية ،م�ؤ�س�سة درميا لاليتام ،مركز
�إبداع الفتاة ،االحتاد القطري للجولف،
م�ؤ�س�سة �أ�سباير زون ،يوغا�شا ،جمعية
وياك �أ�صدقاء ال�صحة النف�سية ،م�ؤ�س�سة

الرعاية ال�صحية الأولية ،وزارة ال�صحة
العامة ،وم�ست�شفى الأمل للأورام.
كما �شاركت العديد من اجلهات داخل
اجلامعة ومنها كلية الآداب والعلوم،
كلية العلوم ال�صحية ،كلية ال�صيدلة،
جلنة املحميات الطبيعية ،نادي "
نحن للإجناز ب�صمة " نادي �صن" ،
ق�سم الأن�شطة الطالبية  -ق�سم التطوع
،املجل�س التمثيلي الطالبي ،ومركز
اخلدمات املهنية .
ي�شار �إىل �أن احتفال اجلامعة بال�صحة
النف�سية هذا العام كان غنيا مبا حواه من
فعاليات متنوعة �شملت ندوات �شعرية
ومناق�شات حتفيزية حول االهتمام
بال�صحة النف�سية وحماربة االكتئاب،
وغري ذلك من الأن�شطة التي حفل بها هذا
اليوم ،مثل نقا�شات حول �أهمية ال�صحة
النف�سية ودورها يف التح�صيل العلمي،
وارتباط ال�صحة النف�سية ببع�ض العلوم
الأخرى ،كما �شهد االحتفال عرو�ضا
لأفالم تخدم تلك املبادئ واملناق�شات.

مركز العالج الطبيعي ينظم ورشتي تدريب
في اإلسعافات األولية للطالب والطالبات

و�إ�سعافات الك�سور واحلروق والت�سمم
نظّ م مركز العالج الطبيعي والإ�صابات
والنزف الدموي ب�شكل نظري وتطبيقي.
الريا�ضية ب�إدارة الأن�شطة الريا�ضية
وعن �أهمية الور�شة ،قال ال�سيد فا�ضل املال
وبالتعاون مع الهالل الأحمر القطري،
ندوة وور�شة عمل حول مبادئ الإ�سعافات �أخ�صائي العالج الطبيعي يف اجلامعة� ،إن
الندوة تهدف �إىل تعريف طلبة اجلامعة
الأولية ،وذلك لتعريف الطلبة واملوظفني
ومنت�سبيها بدور الفرد يف �إنقاذ حياة
ب�أ�س�س الإ�سعافات الأولية و�أهميتها يف
الأفراد من حوله ،وذلك من خالل �إك�ساب
�إنقاذ حياة الأفراد يف احلاالت الطارئة
�أفراد جمتمع اجلامعة بع�ض مهارات
حيث �أقيمت ور�شة الطالب مببنى الأن�شطة
الإ�سعافات الأولية الهامة ،منها �إنعا�ش
الطالبية بنني و ور�شة الطالبات مببنى
قلب املري�ض يف حال تعر�ضه لأزمة قلبية،
الأن�شطة الطالبية بنات..
وتطرقت الندوة التي �شارك فيها  15طالبا وكيفية التعامل مع الك�سور ،واحلروق
املتو�سطة وال�شديدة ،وغريها.
وموظفا و 14طالبة وموظفة من جامعة
من جانبها �أ�شارت ال�سيدة حنان خالد،
قطر� ،إىل عدة مو�ضوعات يف هذا املجال
من بينها �أ�سا�سيات الإنعا�ش القلبي الرئوي� ،أخ�صائي العالج الطبيعي باجلامعة �إىل

�أن الفرد الذي يكت�سب مهارات الإ�سعافات
الأولية �سيتمكن من �إنقاذ حياة الأفراد من
حوله ،وخا�صة عندما ال يكون هناك تواجد
للم�سعفني املخت�صني ،و�أ�ضافت �أن الندوة
تهدف �إىل ن�رش ثقافة التوعية املجتمعية
ب�ش�أن الإ�سعافات الأولية لتكون ثقافة
جمتمع ولي�س ثقافة �أفراد فح�سب.
بدورهم� ،أ�شاد املحا�رضون من الهالل
الأحمر القطري مبدى تفاعل امل�شرتكني
مع ور�شة العمل وحر�صهم على تطبيق
كل مهارات الإ�سعافات الأولية ب�صورة
�صحيحة ،كما رحبوا بالتعاون مع جامعة
قطر يف ن�رش الثقافة ال�صحية لأ�رسة
اجلامعة.
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 18طالبة تشارك في برنامج
«سبرينج بورد» لتطوير المرأة

نظم قطاع �ش�ؤون الطالب برنامج
«�سربينج بورد» لل�سيدات
بالتعاون مع املجل�س الثقايف
الربيطاين والذي �شاركت فيه
 18طالبة من خمتلف الكليات
يف اجلامعة .ويهدف برنامج
«�سربينج بورد» لل�سيدات �إىل
م�ساعدة املر�أة على اكت�شاف
الأمور التي تكون لها قيمة
و�أهمية يف حياتها ومتكينها
من اتخاذ القرارات ،والعمل
على �أفعال مبنية على ما هو
مهم بالن�سبة لها ،بالإ�ضافة �إىل
القدرة على التحكم يف حياتها
والتعامل مع الآخرين من حولها.
وقالت مدربة الربنامج الأ�ستاذة
وداد احل�سيني �إن �سربينج بورد
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لل�سيدات �ساهم ب�شكل كبري يف
م�ساعدة الطالبات على و�ضع
خطط طويلة الأمد حلياتهن و
كيفية التعامل ب�إيجابية مع
�ضغوط العمل و الدرا�سة ،كما
مكنهن من خلق �صداقات بني
امل�شاركات و�أثرى �أفكارهن
من خالل تبادل خرباتهن و
جتاربهن.
هذا وقد توزع الربنامج على �أربع
ور�ش عمل على مدى �شهر كامل،
حيث ركزت املدربة على عدة
حماور �أهمها بناء الثقة ،وحتديد
الأهداف ،والتوازن بني احلياة
االكادميية واحلياة ال�شخ�صية،
�إ�ضافة �إىل احلزم ،وتقدمي �صورة
�إيجابية ،وحتديد القيم.

الجامعة تصدر ميثاق النزاهة الجامعي
وتدعو الجميع إلى احترامه

�أ�صدرت جامعة قطر ميثاق النزاهة
اجلامعي الذي ي�شمل ال�سلوكيات املتوقعة
من منت�سبي اجلامعة بالإ�ضافة �إىل معايري
و�إر�شادات الزي يف احلرم اجلامعي،
وذلك انطالق ًا من مراعاة اجلامعة للتنوع
الثقايف يف بيئتها اجلامعية اخل�صبة،
واحرتامها كافة متطلبات بيئة التعليم
الإنتاجية ،ومن �أجل حتقيق ر�سالتها يف
واع ومتمكن من خالل تو�أمة
تخريج جيل ِ
القيم وال�سلوك يف املجتمع.

و�أكدت اجلامعة يف �إعالن �أر�سلته جلميع
منت�سبيها على �رضورة االطالع على
امليثاق وااللتزام بتطبيق التوجيهات
والإر�شادات والتي مت ن�رشها على موقع
اجلامعة الإلكرتوين ،مع التنويه على �أهمية
الدور الفعال لكل من الهيئتني الأكادميية
والإدارية ،لتحقيق الأهداف املرجوة،
وللمحافظة على املعايري الأكادميية
العالية واالن�ضباط املهني وال�سلوكي يف
جامعة قطر.

ودعت اجلامعة جميع منت�سبيها من
طالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني
وزوار� ،إىل احرتام القيم والثقافة والتقاليد
املحلية القطرية ،واحرتام خ�صو�صية
وطبيعة اجلامعة كم�ؤ�س�سة وطنية �أكادميية
رائدة للتعليم العايل ،م�ؤكدة �أن �أي
انتهاك ملعايري امليثاق وما يتناق�ض مع
مقت�ضيات التواجد يف احلرم اجلامعي،
�سيعترب انتهاكا للميثاق و�سي�ستدعي
تنفيذ االجراءات ال�ضبطية املنا�سبة على
املخالفني.
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مقال

كتب  -مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات

لقد بنى مركز الدمج ودعم ذوي
االحتياجات اخلا�صة ر�ؤيته و�سيا�ساته
على ر�ؤية جامعة قطر اجلديدة "ب�أن
تعرف اجلامعة �إقليميا بتميزها النوعي
يف التعليم والبحث ،وبكونها اخليار
املف�ضل لطلبة العلم والباحثني ،وحمفزا
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
امل�ستدامة لدولة قطر".
ويعمل مركز الدمج ودعم ذوي
االحتياجات اخلا�صة على جعل الدمج
لذوي االحتياجات اخلا�صة واقعاً ،من
خالل تطوير نوعية اخلدمات املقدمة
للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة،
والتغيري املنهجي لل�سيا�سات التعليمية
وطرق التدري�س� ،إىل جانب التطوير
املهني ،وذلك من خالل تطوير املناهج
وا�ستخدام التكنولوجيا امل�ساندة والنفاذ
الرقمي وفقا للت�صميم العام للتعلم

Universal Design for Learning
 UDLوالذي ي�ستند �إىل �أحدث

االكت�شافات يف علم االع�صاب وعلم
النف�س والتكنولوجيا امل�ساندة وعالقة
تلك العلوم بالتعليم.
وقد جاء م�صطلح (Universal
 )designمن فكرة الت�صميم العام
للتطوير املعماري ،الذي ي�ستهدف
خلق بيئات مادية و�أدوات ي�ستخدمها
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مشروع الوصول
والتصميم الشامل
لجامعة قطر
�أكرب عدد ممكن من الأ�شخا�ص ،حيث
�صمم املنحدر ( )Rampيف الأ�صل
للأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الكر�سي
املتحرك ،و�أ�صبح الآن ي�ستخدمه كبار
ال�سن واملر�ضى و الن�ساء احلوامل،
�إ�ضافة اىل الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون
عربة الت�سوق وعربة الأطفال واحلقائب
ذات العجالت وعربات النقل� .إن تطبيق
هذا الت�صميم �سيف�ضى �إىل الكفاءة يف
اال�ستخدام و توفري يف النفقات  .والهدف
من التعليم هو تطوير املتعلمني من هذه
ال�رشيحة ليكونوا خرباء ،وهو الأمر الذى
ميكن �أن ي�صل �إليه الغالبية العظمى من
الطالب �إن توفر لهم الدعم املتوافق مع
فروقهم الفردية.
وي�ستند هذا امل�رشوع على قوانني
وت�رشيعات من بينها القانون رقم ()2
ل�سنة  2004وكذلك املادة رقم ()49
من الد�ستور الدائم لدولة قطر اللذان
�ضمنا حق التعليم وتكاف�ؤ الفر�ص لذوي
االحتياجات اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل
ر�ؤية قطر الوطنية  2030التي �أكدت
على حتقيق «فر�ص تعليمية وتدريبية
عالية اجلودة تتنا�سب مع تطلعات
وقدرات كل فرد "وتوفري "برامج تعليم
م�ستمر مدى احلياة متاح ًة للجميع"،

ف�ضال عن ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية
الأوىل لدولة قطر  2016-2011التي
تن�ص بالقول�" :ستقوم احلكومة بتحديد
عدد من الإجراءات لدعم الذين يعي�شون
ب�شكل م�ستقل ودمج الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة يف املجتمع عن طريق �شبكة
من م�ؤ�س�سات التدريب املهني ومراكز
امل�ساعدة الأخرى التي ت�شجع على
منط العي�ش امل�ستقل " .واتفاقية الأمم
املتحدة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي
�صادقت عليها دولة قطر يف عام .2008
مراحل العمل:
و�سيتم تطبيق هذا امل�رشوع ح�سب
مراحل ثالث وهي كالتايل:
 .1املرحلة الأوىل :املرافق اخلارجية
من مواقف ،وم�سارات الو�صول،
واملنحدرات ،واملداخل للمباين.
 .2املرحلة الثانية :املرافق الداخلية،
الأبنية اجلامعية ،الغرف ال�صفية وكافة
املرافق اخلدمية .وكذلك مباين الأن�شطة
الطالبية والفعاليات الريا�ضية.
 .3املرحلة الثالثة :الت�سهيالت
الإلكرتونية والتي بد�أ العمل بها
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة مدى ،وت�شمل
موقع اجلامعة الإلكرتوين ،املكتبة،
الكليات ،التعليم الإلكرتوين.

إدارة األنشطة الطالبية تطلق نادي
مشكاة للقرآن الكريم
�أطلقت �إدارة الأن�شطة الطالبية
بجامعة قطر نادي م�شكاة للقر�آن
الكرمي برعاية قطر اخلريية ،وذلك
يوم الثالثاء املوافق  ١٥نوفمرب
 ٢٠١٦مب�سجد اجلامعة ،حيث
ح�رض حفل االفتتاح الدكتور
ح�سن الدرهم رئي�س اجلامعة
والدكتور خالد اخلنجي نائب رئي�س
جامعة قطر ل�ش�ؤون الطالب وال�شيخ كُ َر ِّي
راجح �شيخ ق ُّراء ال�شام وال�شيخ حممد يحي
طاهر الإمام بجامع الإمام حممد بن
عبد الوهاب .كما ح�رض احلفل عددا من
عمداء الكليات و�أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة بالإ�ضافة �إىل الطلبة وال�ضيوف
من خارج اجلامعة .وي�أتي افتتاح نادي
م�شكاة للقر�آن الكرمي يف ظل �سعي اجلامعة
�إىل تخريج طالب يجمعون بني حفظ
القر�آن الكرمي وال�شهادة العلمية ،ويعتزون
بهويتهم الإ�سالمية.
وتخللت الفعالية عدد من الفقرات
التوجيهية والإر�شادية حلفاظ كتاب اهلل
تعاىل حيث قام ال�شيخ كرمي راجح �شيخ
قراء ال�شام بتوجيه الن�صائح واالر�شادات
ملنت�سبي حلقات القر�آن الكرمي يف النادي
و�شجع على احلر�ص يف تعلمه وتدار�سه
بتجويد و�إتقان .كما بني �أهمية القر�آن
للأمة واملجتمع وبالأخ�ص طلبة اجلامعة،
وتوجه بال�شكر اجلزيل للجامعة على �إتاحة
الفر�صة ملثل هذه الأن�شطة الطالبية .كما
قام ال�شيخ حممد يحيى طاهر �إمام جامع
الإمام حممد بن عبد الوهاب وخريج
كلية الهند�سة بجامعة قطر مب�شاركة
جتربته الواقعية مع القر�آن الكرمي وتوجه

بالن�صائح التي من �ش�أنها �أن تنري دروب
كل من ي�سعى �إىل حفظ كتاب اهلل عز وجل،
و�أكد على �أن اختيار هذا الدرب يحتاج
�إىل �شحذ للهمة و�إخال�ص للنية واعتزال
للمعا�صي واحلر�ص على ا�ستثمار الوقت
للنجاح والو�صول للمبتغى.
وبهذه املنا�سبة �رصح الدكتور ح�سن
الدرهم رئي�س جامعة قطر ب�أن ت�أ�سي�س
مثل هذا النادي الذي ُيعنى بفهم القر�آن
الكرمي تالوة وحفظا يعد مبادرة متميزة
ي�شكر عليه من قام بتقدميه من ال�شباب،
وقد وجدنا تفاعال كبريا من طلبة اجلامعة
�سواء من باب التطوع كمحفظني �أو
االلتحاق لتالوة وحفظ القر�آن الكرمي.
ونرجو �أن يكون النادي بذرة تغر�س غر�سا
ح�سنا لتكون �شجرة طيبة ت�ؤتي �أكلها كل
حني يف امل�ستقبل .ولعل وجود هذا النادي
يكون جماال متميزا لطلبتنا لي�ستغلوا
�أوقاتهم فيما هو خري ويعود عليهم بالنفع
يف الدنيا والآخرة.
وقال الدكتور خالد اخلنجي نائب رئي�س
جامعة قطر ل�ش�ؤون الطالب :يعترب نادي

م�شكاة للقر�آن الكرمي �إ�ضافة مرثية
للأندية الطالبية يف جامعة قطر ،ووجود
مثل هذا النادي يف اجلامعة مبعث
فخر واعتزاز ،فالقر�آن الكرمي هو م�صدر
ال�سعادة والعزة للأمة ،وتعلُّمه وتعليمه
من �أ�سمى الأن�شطة التي ميكن مزاولتها
يف اجلامعة خا�صة و�أن جامعة قطر تزخر
بالعديد من املواهب الإبداعية املتنوعة،
فالأندية الطالبية تعترب �إحدى املن�صات
التي يقوم الطلبة من خاللها ب�إثراء احلياة
اجلامعية .وال �شك ب�أن وجود الأن�شطة
القر�آنية املتخ�ص�صة يف اجلامعة �ضمن
مظلة الأندية الطالبية يعترب �إ�ضافة نوعية
للطلبة لتدار�س القر�آن وفر�صة ذهبية
لتعلمه وتدار�سه.
واجلدير بالذكر �أن  ١٤٠طالب ًا التحقوا
بالنادي منذ انطالق حلقات النادي خالل
الف�صل الدرا�سي خريف  ،2016كما مت
توزيع  ٢٥حمفظا على مدار الأ�سبوع،
حيث ينظم النادي درو�سا يومية من
ال�ساعة الثامنة �صباحا وحتى ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء.
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الجامعة تحقق إنجازات رياضية في
بطولة العالم للجامعات

ح�صدت جامعة قطر مراكز متقدمة
يف بطولة العامل للجامعات «يورو
روما  »2016يف نوفمرب املا�ضي،
والتي نظمتها اللجنة الدولية للريا�ضة
اجلامعية ،حيث حققت املركز الأول يف
مناف�سات كرة اليد ،واملركز الثاين يف
مناف�سات كرة الري�شة (البادمنتون)،
بينما ح�صلت على املركز الرابع يف
مناف�سات خما�سي كرة القدم ،واملركز
الرابع يف �سباق �سباحة  50مرت تتابع
متنوع ،ف�ضال عن ح�صولها على املركز
الرابع يف �سباق �سباحة  50مرت تتابع
حر ،والرتتيب العام ال�ساد�س من بني
جميع الفرق امل�شاركة يف ال�سباحة.
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وكانت جامعة قطر من بني  55جامعة
وم�ؤ�س�سة تعليمية �شاركت يف البطولة
من جميع �أنحاء العامل ،من بينها عدد
من اجلامعات العربية امل�شاركة منها
املغرب واجلزائر وعمان والكويت،
وتكونت بعثة اجلامعة من  31طالب ًا و7
م�رشفني ميثلون الطاقم الإداري والفني
والطبي.
ويف ت�رصيح له �أعرب ال�سيد عبداهلل
اليافعي مدير �ش�ؤون اخلدمات والأن�شطة
الطالبية ورئي�س وفد جامعة قطر
الريا�ضي امل�شارك بالبطولة عن
�سعادته بالإجنازات التي مت حتقيقها
يف البطولة ،مو�ضحا �أنه من منطلق
حتقيق ر�ؤية جامعة قطر نحو �أهمية
الأن�شطة الريا�ضية ودورها الفعال يف
بناء وتعزيز �شخ�صية الطالب اجلامعي،

ف�إن �إدارة اجلامعة ال تتوانى يف
ت�شجيع امل�شاركة يف مثل هذه اللقاءات
الريا�ضية الهامة ملا فيها من فر�ص
لتبادل الثقافات واخلربات الريا�ضية
ومنرب للتناف�س احلر والنزيه الأمر الذي
ي�ساعد يف �إبراز الوجه امل�رشف وامل�رشق
للجامعة ولدولتنا احلبيبة قطر .
بدوره� ،أكد ال�سيد وليد د�سوقي رئي�س
الق�سم الريا�ضي بنني باجلامعة ،ونائب
رئي�س الوفد ب�أن الإدارة الريا�ضية تهتم
جداً بالتمثيل امل�رشف للجامعة يف
كافة املحافل الدولية ،لذلك يتم اختيار
الطالب ذوي املهارة العالية والكفاءة يف
�شتى الألعاب .م�ضيفا �أن الطالب حققوا
ر�سالة اجلامعة التي تعك�س الثقافة
القطرية والتم�سك بالأخالق الإ�سالمية
والتعامل الراقي .و�أ�شاد بدور املدربني

وامل�رشفيني يف التح�ضريات قبل البطولة
وخو�ض مباريات ودية مع فرق و�أندية
الدرجة الأوىل واالنتقاء من بني الطالب
�أف�ضل العنا�رص لتمثيل اجلامعة.
هذا وقد �شاركت منتخبات اجلامعة
يف مناف�سات خما�سي كرة القدم حتت
�إ�رشاف املدرب كابنت ميلود ويري
وبطولة كرة اليد ب�إ�رشاف املدرب �أحمد
الو�سالتي ومناف�سات ال�سباحة مع
املدرب كابنت جمدي عبد احلليم وبطولة
كل من التن�س الأر�ضي وتن�س الطاولة
وكرة الري�شة حتت ا�رشاف ومتابعة
املدرب كابنت كرمي لطفي ،كما كانت
املتابعة واال�رشاف الطبي اثناء البطولة
جلميع عنا�رص الوفد من قبل �أخ�صائي
العالج الطبيعي الأ�ستاذ فا�ضل عبا�س
املال.
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بعد حصوله على المركز الثاني في دوري السلة ...

فوز فريق الجامعة بلقب كأس
جامعة حمد بن خليفة لكرة السلة

�أحرز فريق جامعة قطر لكرة ال�سلة املركز
الأول يف ختام بطولة ك�أ�س جامعة حمد
بن خليفة لكرة ال�سلة ،وذلك بعد تغلبه على
فريق جامعة وايل كورنيل .وقد �أقيمت
البطولة يف املركز الطالبي يف املدينة
التعليمية �أواخر نوفمرب املا�ضي.
ويف �سياق مت�صل حاز فريق جامعة قطر
لكرة ال�سلة على املركز الثاين يف دوري
جامعة حمد بن خليفة لكرة ال�سلة �إثر
خ�سارته �أمام مت�صدر الدوري جامعة
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تك�سا�س �إي �أند �أم ،بفارق  6نقاط يف �آخر
مباريات الدوري يف ال�شهر ذاته .وبهذه
املنا�سبة� ،أكد د .خالد اخلنجي نائب رئي�س
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب ،والذي كان
من �ضمن احل�ضور يف املباراة اخلتامية
للدوري ،على �أهمية الريا�ضة يف حياة
الطلبة اجلامعيني ،و�شكر جميع العبي
فريق كرة ال�سلة ومدربهم على جمهودهم
الد�ؤوب وح�صولهم على املركز الثاين،
متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق يف

م�شوارهم الريا�ضي والدرا�سي.
كما �أ�شاد الكابنت �أحمد و�سالتي املدير
الفني للفريق ب�أداء الفريق املتميز
يف بطولتي الدوري والك�أ�س وجهدهم
املبذول مو�ضحا �أن حتقيق الفريق لهذين
الإجنازين كان ثمرة م�شوار طويل ات�سم
بروح التعاون بني الالعبني والعمل اجلاد
وعلو الهمة ،كما �أ�شاد بدور اجلمهور يف
م�ؤازرة ورفع معنويات الفريق وحتفيزه
على الفوز.

تحت شعار «المنظمات الطالبية قلب الحياة الطالبية»

ملتقى األندية والمنظمات الطالبية
يناقش إثراء التجربة األكاديمية خارج
الفصول

نظمت �إدارة الأن�شطة الطالبية يف �شهر
�أكتوبر املا�ضي فعاليات ملتقى الأندية
واملنظمات الطالبية ال�سنوي ،وذلك
حتت �شعار "املنظمات الطالبية قلب
احلياة الطالبية" ،مب�شاركة �أكرث من 55
نادي ومنظمة وجمموعة طالبية ،وذلك
بح�ضور رئي�س اجلامعة د .ح�سن الدرهم
ونواب رئي�س اجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل
عمداء الكليات ومدراء الإدارات و�أع�ضاء
هيئة التدري�س والطالب.
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وت�أتي هذه الفعالية ال�سنوية ت�أكي ًدا على الأندية واملنظمات الطالبية ب�شكل �سنوي حتقيق �أهداف اجلامعة الرامية �إىل توفري
�سعيا لإثراء جتربة الطلبة يف اجلامعة من بيئة �أكادميية متكاملة للطالب اجلامعي
دور امل�ؤ�س�سات التعليمية يف تنظيم
خالل �إطالق قدراتهم يف خمتلف الأن�شطة من خالل ا�ستثمار املوارد واملهارات
فعاليات جمتمعية خارج الف�صول
الطالبية يف ما يخدم الطالب واجلامعة
التي تتميز بالتنوع والتخ�ص�ص يف
الدرا�سية بهدف �إثراء جتربة الطلبة
على ح ّد �سواء.
الأكادميية و�إك�سابهم خربات ومهارات يف االهتمامات.
ويف ذات ال�سياق قال رئي�س ق�سم
و�أ�ضاف �أن ثمار جهود هذه املنظمات
خمتلف املجاالت ،مما ي�ؤدي �إىل بلورة
�ستظهر بعد �أن يتخرج الطلبة من اجلامعة الأندية واملنظمات الطالبية ال�سيد يا�رس
�شخ�صية الطلبة و�إتاحة الفر�صة �أمامهم
مت �إعدادهم �إعدا ًدا �أكادمي ًيا وجمتمع ًيا القوا�سمي �إن �أهمية احلياة الطالبية ب�شكل
للتعبري عن �أفكارهم الإبداعية ومواهبهم وقد ّ
جيداً .وبذلك �سيكونون قادرين على متثيل عام واملنظمات واملجموعات الطالبية
الفذة .كما تهدف الفعالية �إىل تعريف
طلبة اجلامعة مبختلف الأندية واملنظمات جامعتهم �أف�ضل متثيل وخدمة جمتمعهم ب�شكل خا�ص تتمحور حول توفري مناخ
مالئم لهم بهدف تعريف املجتمع
من خالل توظيف كافة املهارات
الطالبية حتت مظلة �إدارة الأن�شطة
اجلامعي على هذه املنظمات وخططها
الأكادميية وغري الأكادميية.
الطالبية وت�شجيعهم على االن�ضمام
و�أهدافها التي تطمح �إىل حتقيقها ثم
من جانبه ،قال ال�سيد عبداهلل اليافعي
�إليها ليكونوا �أع�ضا ًء فاعلني ك ّل ح�سب
مدير �ش�ؤون اخلدمات والأن�شطة الطالبية ،النجاحات التي حققتها هذه املنظمات
اهتماماته وتطلعاته.
دورا خالل ال�سنوات الدرا�سية املا�ضية و تعترب
و�أكد د .خالد اخلنجي نائب رئي�س
�إن الأندية واملنظمات الطالبية تلعب ً
هاما يف املجتمع اجلامعي ،وذلك لكونها هذه البيئة فر�صة ل�صقل مهارات الطالب
اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب �أن اجلامعة
ً
القيادية من خالل ممار�سة عملية لطرق
�أداة الكت�شاف مواهب الطلبة وقدراتهم
تاما �أهمية تفعيل دور الطلبة
تعي وع ًيا ً
و�أ�ساليب حتفيزية مبتكرة متكنهم من
و�إمكانياتهم خارج حدود الف�صول
يف خمتلف جوانب احلياة اجلامعية،
ا�ستقطاب �أع�ضاء جدد فاعلني.
الدرا�سية ،كما �أنها توظّ ف �أوقات الطلبة
الأكادميية منها وغري الأكادميية..
مو�ضحا �أن �إدارة الأن�شطة الطالبية تهتم ،وجهودهم ومهاراتهم مبا يعود عليهم
و�أَ�ضاف القوا�سمي�" :أن الرتكيز كان يف
بالنفع .وت�سهم الأندية واملنظمات يف
انطالقًا من هذا املبد�أ ،بتنظيم ملتقى
هذا امللتقى على جودة وتنوع املنظمات
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الطالبية امل�شاركة من حيث تبنيها
لأهداف متجان�سة وتعتمد يف كثري
من الأحيان على �رشاكات مع برامج
�أكادميية �أو م�شاريع تخرج من جهة �أو
م�ؤ�س�سات املجتمع القطري والعاملي
من جهة �أخرى لتفعيل وتو�ضيح العالقة
املتالزمة بني ما يتم تعلمه داخل
ال�صفوف وما يتم تطبيقه يف احلياة
الواقعية العملية.
ويف لقاءات مع ممثلي الأندية
واملنظمات الطالبية ،قال الطالب عمر
حممد ن�رص اهلل من نادي �إيلياء� ،إن
النادي ُيعنى بق�ضية القد�س والدفاع
عن فل�سطني ،ويهدف �إىل تغيري ال�صورة
النمطية العاطفية عن فل�سطني وذلك من
خالل درا�سة الواقع الفل�سطيني وحتليله
ب�شكل منطقي .كما يرمي النادي �إىل
تزويد الطلبة مبعلومات ثقافية هامة
لتعريفهم بالق�ضية الفل�سطينية التي تهم
كل �إن�سان عربي ،وذلك من خالل تنظيم
ور�ش توعوية وحما�رضات.

بدوره ،قال الطالب عبد اللطيف القحطاين يف جمال تطوير املوارد الب�رشية
رئي�س نادي الريا�ضات اجلوية يف جامعة واالقت�صادية يف املجتمع القطري".
قطر� ،إن امللتقى يعد فر�صة ثمينة للطالب وبهذه املنا�سبة ،قال الطالب عبد اهلل
فخرو رئي�س نادي الإعالم� ،إن الدور
لالنخراط يف الأندية �أو املنظمات التي
ت�ساعدهم على اكت�شاف مواهبهم وتطوير احلقيقي للنوادي الطالبية هو اك�ساب
الطالب جمموعة من التجارب واخلربات
مهاراتهم ،مو�ضحا �أن نادي الريا�ضات
احلياتية" .ونحن يف نادي الإعالم ن�سعى
اجلوية يقدم للطلبة فر�ص ممار�سة
لتحقيق هذا الهدف من خالل تقدمي
الريا�ضة اجلوية يف بيئة �آمنة وحمرتفة
من خالل تنظيم ور�ش التدريب املختلفة ،ور�شات وندوات تخ�ص الإعالم املكتوب
كما ي�سعى لتوفري كفاءات �شبابية م�ؤهلة وامل�سموع".
و�أ�شار الطالب حممود طاهر رئي�س نادي
لتمثيل دولة قطر يف خمتلف البطوالت
م�شكاة للقر�آن الكرمي� ،إىل �أن النادي
الدولية يف هذا املجال.
من جانب �آخر ،ذكر الطالب رومل يو�سف يهدف ب�شكل رئي�س �إىل حث الطلبة على
اغتنام �أوقات فراغهم يف تعلّم القر�آن
ممثل نادي الإح�صاء يف جامعة قطر
الكرمي ليكون القر�آن من الأولويات
�أن نادي الإح�صاء "يهدف �إىل تقدمي
اليومية للطالب اجلامعي .و�أ�ضاف قائال:
خدمات �إح�صائية ذكية ومبتكرة تت�سم
"يت�ألف النادي حال ًيا من ُ 15م ّفظً ا
بالدقة ،كما نهدف �إىل دعم مهارات
متطوعا من طلبة اجلامعة لتقدمي �أكرث من
ً
الطلبة الإح�صائية والبحثية ون�رش ثقافة � 80ساعة ت�سميع وحفظ وتدبر لكالم اهلل
حل امل�شكالت يف املجتمع با�ستخدام
خالل الأ�سبوع .و�سيقوم النادي بتنظيم
�أ�ساليب �إح�صائية خمتلفة ،مبا يتما�شى
دورات متخ�ص�صة يف تعليم التجويد �أثناء
مع �أهداف ر�ؤية قطر الوطنية 2030
الإجازات والعطل الر�سمية".
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مقال

فوائد وأنواع رياضة
السباحة
بقلم الطالب  /طالب �أحمد عطية
طالب بكلية الهند�سة ،وم�ساعد من�سق �إداري
بق�سم الريا�ضات املائية

تعد ريا�ضة ال�سباحة من �أكرث الن�شاطات
الريا�ضية ممار�سة حول العامل وهي
�أحد �أنواع الريا�ضة املائية ال�شاملة
التي تتحرك فيها كافة ع�ضالت اجل�سم،
أ�شخا�ص
وهي عبارة عن ن�شاط ميار�سه �
ٌ
�أ�صحاب خربة وتدريب لغايات الت�سلية
والرتفيه �أو للم�شاركة يف ال�سباقات
العاملية والأوملبية .ال�سباحة هي و�صف
ل�شكل حركة الإن�سان �أو الكائن احلي
ب�شكل عام يف املاء دون �أن يثبت قدميه
ٍ
�أو ج�سمه على قاع امل�سطّ ح املائي ،وهي
ترك �أع�ضاء اجل�سم وحتريكها داخل
عي .وقد حث النبي
املاء �ضمن � ٍ
أ�سلوب ُم ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم ومن بعده اخلليفة
عمر بن اخلطاب (ر�ضي اهلل عنه) على
تعلم ال�سباحة نظرا لفوائدها الكثرية
املتنوعة.
فوائد السباحة:
� -1أثناء ال�سباحة يقوم املاء مبقاومة
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حركة اجل�سم عموما والع�ضالت
خ�صو�صا ،مما ي�ؤدي �إىل �صقلها
وتقويتها و احلفاظ على تنا�سقها،
كما تعمل ال�سباحة على متدد و تليني
الع�ضالت ،كما �أن ال�سباحة تعالج �آالم
الظهر وتقوي العمود الفقري ،و لل�سباحة
�أي�ضا �أثر مهم يف حت�سني وظيفة القلب
وذلك عن طريق تكبري و تقوية ع�ضلة
القلب ،مما ي�ساعد يف زيادة �ضخ الدم و
حت�سني الدورة الدموية.
 -2ت�ساعد ريا�ضة ال�سباحة يف عملية
�إنقا�ص الوزن والتخل�ص من ال�شحم
الزائد و الدهون ،وذلك ما مت �إثباته يف
بحوث علمية عديدة ،حيث �إن ممار�سة
ال�سباحة ملدة �ساعة واحدة ت�ساهم يف
حرق � 250إىل � 500سعرة حرارية ،و
تختلف ن�سبة حرق الدهون باختالف
نوعية ال�سباحة و�رسعة حركة اجل�سم
�أثناء ال�سباحة.

 -3ال�سباحة تزيد من ن�سبة الكول�سرتول
املفيد يف اجل�سم وتقلل من ن�سبة
الكول�سرتول امل�رض مما ي�ؤدي �إىل ن�سبة
كول�سرتول متوازنة يف اجل�سم ،كما تعد
ريا�ضة ال�سباحة من العوامل امل�ؤثرة يف
تقليل ن�سبة الإ�صابة بداء ال�سكري.
 -4تعمل ال�سباحة على تقليل نوبات
الربو وحت�سني حالة الربو العامة خالل
�أداء التمارين و�أثناء �أداء املهام اليومية.
 -5لل�سباحة فوائد نف�سية عديدة ،فهي
ت�ساهم يف ا�سرتخاء اجل�سم والعقل
وت�صفية الذهن ،كما ت�ساعد على رفع
الروح املعنوية وا�ستنها�ض الهمم،
كما ُت�ستعمل ال�سباحة يف عالج بع�ض
الأمرا�ض النف�سية كاالنطواء والتوتر
الع�صبي وغريه.
 -6بالإ�ضافة �إىل ما مت ذكره ،ف�إن
لل�سباحة فوائد عديدة للمر�أة احلامل،
فهي ت�ساعد على تقوية ع�ضالت البطن

والكتفني املهمتني يف املراحل املتقدمة من احلمل ،كما حتد ال�سباحة من ترهل الع�ضالت بعد الوالدة .و�أي�ضا تعمل ال�سباحة على
تخفيف �آثار ارتفاع ال�ضغط وال�سكري وتن�شيط الدورة الدموية وتقوية وتعزيز �أداء القلب واجلهاز التنف�سي .و �أخريا يجب التنبيه
على �رضورة عدم ممار�سة الريا�ضة عموما وال�سباحة خا�صة بعد الأكل مبا�رشة ،ملا قد ي�سببه ذلك من �أ�رضار �صحية كع�رس اله�ضم
و ت�شنج الع�ضالت مما قد ي�سبب الغرق �أثناء ال�سباحة.
أنواع السباحة:
� -1سباحة ال�صدر

� -2سباحة الظهر

 -4ال�سباحة احلرة

� -3سباحة الفرا�شة
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األنشطة الرياضية تنظم برامج ودورات
رياضية وتعليمية

نظمت �إدارة الأن�شطة الريا�ضية العديد
من الربنامج والدورات الريا�ضية
والتعليمية والتي �شارك فيها متن�سبو
اجلامعة من طالب و�أع�ضاء هيئة تدري�س
وموظفون .وقد �ساهمت هذه الربامج
يف توعية وتعزيز اجلوانب ال�صحية
والريا�ضية لدى امل�شاركني الذين
ا�ستفادوا وا�ستمتعوا مبمار�سة الأن�شطة
والتمارين الريا�ضية التي نظمها
مدربون متخ�ص�صون يف جمال التدريب
والأن�شطة الريا�ضية .و�سن�ستعر�ض هنا
�أبرز الدورات والربامج الريا�ضية التي مت
تنظميها خالل ف�صل خريف .2016

يوم املرح املائي
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 70مشارك ًا في برنامج وينرز
�شارك يف برنامج ويرنز ما يقارب 70
طالب ًا وموظفا من خمتلف الكليات ،وهو
برنامج لياقة بدنية يقام ب�شكل دوري
على مدار ثالثة ايام من كل �أ�سبوع،
وي�ستهدف �أفراد �أ�رسة اجلامعة من طالب
وموظفني وابناءهم وبع�ض امل�شاركني
من خارج اجلامعة.
وركز الربنامج على التوعية من �أجل ال�صحة
والتعريف ب�أهمية الريا�ضة وال�صحة واخللو
من االمرا�ض وال�ضعف البدين الذي يعوق
الطالب �أو املوظف عن االنتاج بكفاءة
وفعالية .وقد ا�شتمل الربنامج على متارين
خمتلفة كالتمارين الهوائية ومتارين رفع
الأثقال ومتارين �سباحة.

دورة تعليم السباحة
كما �أقيمت يف م�سبح اجلامعة دورة
لتعليم ال�سباحة للمبتدئني واملتقدمني
لفئتي ال�صغار والكبار حتت �إ�رشاف
و�إدارة ق�سم الريا�ضات املائية ،حيث
ا�ستهدفت الدورة �أفراد �أ�رسة اجلامعة
من طالب وموظفني و�أبناءهم وبع�ض
امل�شاركني من خارج اجلامعة ،الذين
بلغ عددهم �أكرث من  60متدرباً.

برنامج تعليم أساسيات التنس األرضي
�سجل �أكرث من  15طفال و  10م�شرتكني لفئة الكبار من �أ�رسة اجلامعة و�أبناءهم
يف برنامج تعليم �أ�سا�سيات التن�س الأر�ضي ،الذي ُنظمت فيه دورات �أ�سبوعية
تهدف لتعليم �أ�سا�سيات وقوانني ريا�ضة التن�س الأر�ضي للم�شاركني وحتفيزهم على
ممار�ستها ،وقد بد�أ الربنامج يف �سبتمرب املا�ضي وي�ستمر حتى يونيو  ..2017وخالل
الربنامج تلقى امل�شرتكون درو�سا نظرية وعملية متعلقة بريا�ضة التن�س يف املالعب
اخلارجية للجامعة ،و�سط تفاعل كبري يف املناف�سات الدورية الودية بينهم الختبار
مهاراتهم ومدى ا�ستفادتهم من الربنامج.

يوم المرح المائي
�أقيمت فعالية يوم املرح املائي للمرة
الثانية على التوايل يف نوفمرب املا�ضي،
وا�شتملت على العديد من الألعاب
وامل�سابقات املائية و�سط ح�ضور الفت
من اجلمهور الذي ا�ستمتع باملناف�سات
بني الفرق امل�شاركة .وقد �شارك يف هذا
اليوم ما يقارب  100طالب وموظف من
خمتلف الكليات ،وهدفت الفعالية �إىل
تغيري الروتني الدرا�سي وتن�شيط امل�شاركة
اجلماعية يف الأن�شطة الريا�ضية.
اجلماعية يف الأن�شطة الريا�ضية.
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فوز المالية وكلية الهندسة في
دوري الكليات

لقطة جماعية مع الفرق الفائزة

اختتمت فعاليات دوري الكليات لكرة القدم
يف جامعة قطر للطالب واملوظفني بفوز فريق
املالية باملركز الأول لفئة املوظفني ،و ح�صول
فريق الهند�سة على املركز الثاين ،وكان املركز
الثالث من ن�صيب فريق املوارد الب�رشية.
�أما فئة الطالب ،فقد فاز فريق كلية الهند�سة
باملركز الأول ،وحاز فريق كلية الآداب والعلوم
على املركز الثاين ،وحل فريق الإدارة واالقت�صاد
يف املركز الثالث .وقد �شارك يف الدوري لفئة
املوظفني  7فرق من خمتلف الإدارات والأق�سام
 ،فيما �شارك  14فريق ًا يف فئة الطالب من
خمتلف كليات اجلامعة.
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تنظيم معرض تاجرات جامعة قطر
في نسخته الخامسة

�سعيا لتوفري بيئه خ�صبة للطالبات
الالتي يردن اخلو�ض يف جتربة
التجارة� ،أفتتح ق�سم الفعاليات والأن�شطة
اجلامعية ب�إدارة الأن�شطة الطالبية
معر�ض تاجرات جامعة قطر 2016
وذلك خالل �شهر �أكتوبر املا�ضي.
ومكنت هذه الفعالية الطالبات
�صاحبات امل�شاريع ال�صغرية من عر�ض
منتجاتهن ما مكنهن من اكت�ساب خربة
وزبائن جدد ،مع �أن جزءا من �أرباح
املعر�ض مت توجيهه ل�صندوق الطلبة

وامل�ساعدات املالية يف اجلامعة.
واحت�ضن املعر�ض هذا العام مبنى
الن�شاط الطالبي بنات ،و�شارك فيه عدد
كبري من الطالبات الالتي متيزن يف
عر�ض منتجاتهن للزوار من الطالبات
واملوظفات و�أع�ضاء هيئة تدري�س.
و�أعربت الطالبات التاجرات امل�شاركات
يف املعر�ض عن �سعادتهن بامل�شاركة
يف هذا املعر�ض معتربات �أن هذا
النوع من الفعاليات يعطي فر�صة
قيمة للطالبة ملمار�سة هواياتها غري

الأكادميية واكت�ساب العديد من الزبائن
للمنتجات املعرو�ضة.
من جانب �آخر �أكدت الطالبات الزائرات
للمعر�ض حر�صهن على زيارة تاجرات
اجلامعة كل عام لال�ستمتاع بكل ما
هو جديد ولدعم وت�شجيع �صديقاتهن
امل�شاركات ،داعيات �إىل م�ضاعفة
اجلهود لرت�سيخ مفهوم مناخ الأعمال
املحلي من �أجل تخ�صي�ص �أن�شطة ريادة
الأعمال حتى تتوافق مع الظروف
املحلية.
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تحقيق

أثارت ردود أفعال متباينة في أوساط الطالب ...

السياسات الجديدة للتوظيف
الطالبي بين مصالح الطلبة
وتطوير البرنامج

�أثارت القوانني وال�سيا�سات اجلديدة التي
�أ�صدرها ق�سم اخلدمات املهنية بجامعة
قطر واخلا�صة بربنامج التوظيف
الطالبي ،ردود �أفعال متباينة يف
�أو�ساط الطالب ما بني متفهمني و�آخرين
يعتربونها مق�صية لبع�ض اخلربات يف
�أو�ساط الطالب العاملني �ضمن هذا
الربنامج.
وتهدف القوانني اجلديدة للتوظيف
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الطالبي ،والتي مت تطبيقها اعتباراً
من ف�صل «خريف � ،»2016إىل �إتاحة
الفر�صة لأكرب عدد من الطلبة خلو�ض
جتربة التوظيف يف خمتلف �أق�سام
وكليات اجلامعة.
ولت�سليط ال�ضوء على هذا املو�ضوع
وتداعياته �أجرت ن�رشة �ش�ؤون الطالب
هذا التحقيق الذي ر�صد ر�ؤية كل من

الإدارة ،و�آراء الطالب يف هذا املو�ضوع.
وقالت ال�سيدة غدير زينل ،رئي�س ق�سم
التوظيف الطالبي� ،إن الربنامج يتمتع
بفوائد كبرية من حيث �إعداد الطالب
للعمل يف �سبيل تهيئة خريجني �أكفاء
ميكنهم امل�ساهمة ب�شكل فعال يف
املجتمع يف امل�ستقبل ،ومن ثم امل�ساهمة
يف �سوق العمل يف الدولة مت�سلحني
باملهارات الالزمة والقدرات املطلوبة.

أبرز التعديالت
الحد األقصى  900ساعة عمل لكل طالب
رفع شرط المعدل التراكمي من  2إلى 2.5
السياسات الجديدة ضامنة الستفادة أكبر عدد من الطالب

أهمية البرنامج وأهدافه
و�أ�ضافت ال�سيدة غدير �أن جناح الربنامج
ميكن قيا�سه من خالل عدة عوامل،
من بينها عدد الطلبة امل�سجلني يف
برنامج التوظيف ،وكذلك ازدياد هذا
العدد من �سنة �إىل �أخرى ،حيث مل يكن
وعي الطالب ب�أهمية الربنامج كبرياً
يف ال�سابق ،ولكن الفرتة الأخرية �شهدت
تزايدا يف الوعي بهذا املو�ضوع ،كما
�شهدت تزايدا يف اهتمام الطلبة .ومن
هنا ميكن القول �إن الأهداف التي مت
و�ضعها لإجناح الربنامج ت�سري ب�شكل
�صحيح وناجع �سنة بعد �أخرى.
إقبال الطالب على برنامج
التوظيف
وبينت �أن هناك جتاوبا وا�ضحا من
الطالب حول الربنامج ،حيث يرغب كل
طالب يف اكت�ساب خربة جيدة يف العمل

قبل تخرجه من اجلامعة واال�ستفادة
من هذه اخلدمة التي توفرها اجلامعة،
وبتزايد هذا ال�شعور يف الأو�ساط
الطالبية ،بد�أ الطالب يتخل�صون من
االعتقاد اخلاطئ الذي كان �سائدا والذي
ي�صور التوظيف الطالبي مبثابة عبء
�إ�ضايف ال يتوفر للطالب الوقت الكايف
لالنخراط فيه ،بل يف�ضل الكثري من
الطلبة تفريغ وقتهم ب�شكل كامل للدرا�سة
الأكادميية ،لكن هذه النظرة تغريت لدى
�أغلب الطالب يف الوقت احلايل.
األسباب الدافعة لتغيير
سياسات التوظيف
وذكرت ال�سيدة غدير �أن تغيري �سيا�سة
التوظيف الطالبي ،جاء من �أجل �إتاحة
الفر�صة لعدد �أكرب من الطالب لال�ستفادة
من الربنامج" ،فقد الحظنا ان�ضمام عدد
كبري من الطالب للربنامج منذ دخولهم

اجلامعة وبقائهم يف �أماكنهم لفرتات
طويلة حتى تخرجهم من اجلامعة ،حيث
�أ�صبح الأمر �أ�شبه بحالة احتكار لبع�ض
الوظائف يف اجلامعة ،مما ا�ستدعى تدخال
لتعديل �سيا�سية التوظيف و�إ�ضافة بع�ض
ال�رشوط للحد من حالة االحتكار واتاحة
الفر�صة �أمام �أكرب عدد من الطالب".
ردود األفعال في أوساط
الطالب
و�أكدت حر�ص الربنامج على ر�صد ردود
الأفعال الطالبية بعد �إقرار ال�سيا�سات
اجلديدة ،حيث كان ال�رشط اخلا�ص
بتحديد عدد �ساعات العمل طوال فرتة
انخراط الطالب يف الربنامج واملحددة
ب � 900ساعة ،هو�أبرز املوا�ضيع التي
�شهدت جد ًال بني الطالب ،تاله ال�رشط
اخلا�ص باملعدل الرتاكمي والذي مت رفعه
�إىل  2.5بدال عن  2حيث يعد الطالب
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تدريجي على مدى ثالث ف�صول درا�سية
حتى و�صلنا �إىل التطبيق الكامل يف
ف�صل خريف  ،2016فقمنا من خالل
هذه اخلطوات بتهيئة امل�رشفني والطالب
لهذه ال�سيا�سات لال�ستعداد لها والبحث
عن بدائل للطالب احلاليني وتدريبهم،
وبالتايل فالأق�سام التي واجهت م�شاكل
مع بداية القرار هي التي ت�أخرت يف
البحث عن بدائل ومع ذلك مل نخل
م�سئوليتنا من هذه امل�شاكل و�إمنا نعمل
بكل جد مع جميع الأق�سام ل�سد النق�ص
وتوفري البدائل".

خارج دائرة اخلطر �أكادمييا وميكن
�ضمان و�صوله �إىل م�ستوى �أكادميي ثابت
ي�سمح له باالنخراط يف �أمور �أو ن�شاطات
غري �أكادميية ،وهو الأمر الذي مت اقراره
بعد ت�شكيل جلنة خا�صة للتدقيق يف مدى
مالئمة �رشوط وقانون الربنامج للطالب.
تساوي الجميع في تطبيق
السياسات الجديدة
ولفتت �إىل �أن ال�سيا�سات اجلديدة تنطبق
بطبيعة احلال على جميع الطالب بدون
�أي ا�ستثناءات ،لكنها �أ�شارت �إىل وجود
جلنة خا�صة للنظر يف اال�ستثناءات
املقدمة ب�ش�أن ال�رشط اخلا�ص بعدد
�ساعات العمل ،وهي املكلفة ببحث
طلبات اال�ستثناءات املقدمة من الأق�سام
املختلفة ب�ش�أن الطالب الذين جتاوزوا
احلد الأق�صى ل�ساعات العمل ،ومدى
حاجة الق�سم للطالب و�سبب عدم اتاحة
الفر�ضة لطالب �آخر ،حيث �سيتم قبول
الطلب يف حال كانت الوظيفة تتطلب
مهارة معينة ال تتوفر لدى طالب �آخرين
بنف�س كفاءة الطالب حمل اال�ستثناء.
التوازن بين األضرار والمنافع
وحول ت�رضر بع�ض الطالب من ال�سيا�سات
اجلديدة قالت ال�سيدة غدير �إنه ال ميكن
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رسالة للمنتفعين ببرنامج
التوظيف؟
وبخ�صو�ص الر�سالة التي توجهها
للمنتفعني بالربنامج ،قالت �إن العمل
الطالبي فر�صة مهمة للطالب وعليهم
اال�ستفادة منها ،حتى يتمتعوا بخربات
ومهارات م�ضافة �إىل ر�صيدهم املهني
يوم َا بعد يوم ب�سبب وجودهم يف بيئة
حتاكي بيئة العمل احلقيقي خارج
اجلامعة� ،أما بقية الطالب من الذين مل
يلتحقوا بعد ف�أن�صحهم ب�أخذ املبادرة
واالن�ضمام للربنامج ومعاي�شة طبيعة
العمل احلقيقية ،معتربة �أن الأمر لي�س
منوط ًا فقط بالعائد املادي كما يعتقد
كثري من الطالب ،بل يتم الرتكيز ب�شكل
�أ�سا�سي على اخلربة العملية وهي الهدف
الأول من وجود الربنامج.

احلديث عن عدم انتفاع الطلبة من
الربنامج لأن الطلبة املوقوفني عن العمل،
مت ا�ستبعادهم بعد ا�ستفادتهم من الربنامج
ب�شكل فعلي" ،وقمنا بتحديد وقت معني
للطالب لال�ستفادة من الربنامج واكت�ساب
اخلربة الالزمة وبعد ذلك يتم �إيقافه عن
العمل ،وهذه الفرتة ت�صل �إىل ثالث ف�صول
درا�سية متتالية نرى �أنها كافية لإك�ساب
الطالب اخلربة العملية الالزمة والتي
ميكنه اال�ستفادة منها يف امل�ستقبل ،ويف
نف�س الوقت يتاح املجال لطالب �آخر
لال�ستفادة من هذه اخلربة ".وقالت يف
امل�ستقبل ميكن �أن يكون هناك �إعادة نظر
يف بع�ض البنود بناء على التغريات التي
متر بها اجلامعة ب�شكل عام ،لكنها نفت �أن
تكون هناك �أي حاجة لإجراء �أي تغيريات
آراء المستفيدين من
يف الوقت الراهن.
التوظيف الطالبي
كما قامت ن�رشة �ش�ؤون الطالب
تأثر األقسام بالسياسات
با�ستطالع �آراء عدد من منت�سبي اجلامعة
الجديدة
و�أ�شارت �إىل �أن احتمال ت�أثر الأق�سام وامل�ستفيدين من خدمة التوظيف
بهذه ال�سيا�سات كان �أول الأمور التي الطالبي وذلك من �أجل الوقوف على
مت و�ضعها بعني االعتبار عند بحث �آلية �آرائهم ومعرفة كيف �أثرت هذه التعديالت
تطبيق ال�سيا�سات اجلديدة" ،ولهذا بد�أنا على طبيعة عملهم واقرتاحاتهم لتح�سني
يف الإعالن عن وجود �سيا�سيات جديدة خدمات التوظيف الطالبي يف امل�ستقبل.
للتوظيف يف وقت مبكر ،كما عملنا حيث قال الطالب حممد ال�سعدي ،ممثل
على تطبيق ال�سيا�سات اجلديدة ب�شكل كلية الرتبية يف املجل�س التمثيلي

الطالب حممد ال�سعدي
الطالبي� :إن �سيا�سة التوظيف الطالبي
�شهدت تطورا ملحوظا خ�صو�صا فيما
يتعلق ب�ساعات العمل ،حيث تتيح جلميع
الطالب خو�ض هذه التجربة العملية
املفيدة .و�أ�ضاف ب�أن هناك بع�ض
ال�سيا�سات اجلديدة القابلة لال�ستثناء،
ومنها �أن تتم �إعادة جتديد توظيف
بع�ض الطالب الذين ميلكون اخلربة
واملهارة يف بع�ض الوظائف ،وكذلك
الطالب املتع�رسين مادي ًا مل�ساعدتهم
على م�صاريف اجلامعة.
�أما الطالبة رمي الدي�سي تخ�ص�ص
ماج�ستري ،وتعمل مبركز االت�صال

بعني االعتبار ويتم التفريق بني طالب
املاج�ستري وطالب البكالوريو�س.
و�أ�شارت رمي �إىل �أن عدد �ساعات العمل
امل�سموحة للطالب وهي � 900ساعة ،يعد
قليال حيث ينق�ضي عدد كبري منها خالل
فرتة تدريب الطالب على العمل ،مما
ي�رض بالعمل نف�سه حيث ي�ضطر م�رشف
العمل للبحث عن جمموعات جديدة
من الطالب ب�شكل دائم وتدريبها لفرتة
طويلة.

الطالب �أحمد و�سيم
يف حني ر�أى الطالب �أحمد و�سيم،
من كلية الهند�سة� ،أن يتم زيادة عدد
ال�ساعات املخ�ص�صة لكل طالب للعمل
يف برنامج التوظيف الطالبي ب�أكرث من
� 900ساعة والتي تنتهي خالل  3ف�صول
درا�سية ،حيث �أن هذا العدد من ال�ساعات
ال يعد كافي ًا لإك�ساب الطالب اخلربة
الالزمة التي ت�ؤهله ل�سوق العمل ،وميكن
�أن يعمل يف ق�سم �آخر غري الذي كان
يعمل به خالل فرتة � 900ساعة الأوىل.

الطالبة رمي الدي�سي
الطالبي ،ذكرت �أن حتديد �أوقات
الدوام ب � 20ساعة فقط يف الأ�سبوع،
�أمر تع�سفي خا�صة بالن�سبة لطلبة
املاج�ستري� ،إذ لي�س لدى البع�ض
حما�رضات يف الفرتة ال�صباحية
باعتبارهم طلبة ماج�ستري وب�إمكانهم
ا�ستغالل اليوم ب�أكمله للعمل كطالب
عمل جزئي ،داعية �إىل �أن ي�ؤخذ هذا الأمر

ال�سيد ب�رش احلم�صي

�أما ال�سيد ب�رش احلم�صي ،م�س�ؤول
التوا�صل االجتماعي ب�إدارة العالقات
العامة ،فقال ب�أن برنامج التوظيف
الطالبي يهدف �إىل تزويد طلبة جامعة
قطر بفر�ص التدريب على احلياة املهنية
والعلمية ،وهو �أمر ميكن �أن يح�صل عليه
الطالب يف حدود � 900ساعة ،و�أن�صح
ب�أن ينتقل الطالب �إىل جتارب �أخرى
جديدة بدال من تكرار نف�س التجربة

ال�سيدة مي �سليم
ذاتها على فرتة �أطول.
من جهتها قالت ال�سيدة مي �سليم،
رئي�س ق�سم خدمات االلتحاق يف التعليم
العايل ،ب�أن برنامج التوظيف الطالبي
يلعب دوراً �أ�سا�سي ًا يف تنمية الطلبة
بعيداً عن �صفوف الدرا�سة ،وقد �أتت هذه
التغيريات يف ال�سيا�سات نتيجة الزدياد
عدد الطلبة و�إتاحة الفر�ص لعدد كبري
منهم للعمل يف التوظيف الطالبي.
و�أ�شارت مي �إىل �أن هناك بع�ض الأق�سام،
ومنها ق�سم خدمات االلتحاق بالدرا�سات
العليا ،ت�أثرت ب�سبب هذه التعديالت
بخ�سارتها لكادر مدرب من الطلبة الذين
كان م�ستوى وجودة خدماتهم تتجاوز
م�ستوى بع�ض املوظفني �إ�ضافة �إىل
�أن تدريبهم على �أداء املهام �أخذ وقت ًا
وجهداً من املوظفني .ومن وجهة نظري،
جميل �أن يكون هناك تقنني وتعديل
لل�سيا�سات ولكن البد من وجود �رشوط
مرنة تتنا�سب مع طبيعة كل ق�سم.
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إدارة القبول تشارك في معرض
المستقبل المهني

�شاركت �إدارة القبول يف معر�ض
امل�ستقبل املهني الذي نظمته مدينة حمد
الطبية ،وذلك من خالل اجلناح اخلا�ص
الذي �أقامته �إدارة القبول لتعريف طالب
املدارا�س ب�أق�سام وكليات اجلامعة
و�رشوط القبول يف اجلامعة بالإ�ضافة
�إىل كليات الطب وال�صيدلة والعلوم
ال�صحية.
وقد نظم املعر�ض حتت �شعار "اكت�شف ...
فكر ..قرر ..مل�ستقبل وم�سريتك املهنية"
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يف �شهر نوفمرب املا�ضي ،وذلك مب�شاركة
�أكرث من 100جهة بهدف توعية وتعريف
طالب وطالبات املرحلة الثانوية وطالب
اجلامعات بالتخ�ص�صات الدرا�سية
املتاحة واملهن املختلفة يف �سوق العمل
املحلية يف كافة التخ�ص�صات.
وقال ال�سيد علي بوكمال� ،أخ�صائي
الإر�شاد والتوجيه ب�إدارة القبول� ،إن
الإدارة �ساهمت من خالل جناحها يف

املعر�ض يف تقدمي املعلومات املتعلقة
بالربامج الأكادميية ،والفر�ص واخلدمات
التي تقدمها جامعة قطر لطالب الثانوية
ممن يتطلعون للدرا�سة اجلامعية بعد
الثانوية العامة ،كما �شارك اجلناح من
خالل الق�سم املهني يف املعر�ض يف
�إر�شاد الباحثني عن فر�ص وظيفية يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،حيث ي�ضم هذا
الق�سم عدة �رشكات وم�ؤ�س�سات حكومية
يف خمتلف التخ�ص�صات املهنية.

نظام معلومات الطلبة ينظم
ورشة عمل حول ترقية نظام (بانر)

نظم ق�سم نظام معلومات الطلبة ور�شة
عمل حول ترقية نظام معلومات الطلبة
(بانر) من الن�سخة الثامنة �إىل الن�سخة
التا�سعة ( ، )XEقدمتها �رشكة �إلوي�شن
املزودة لنظام معلومات الطلبة (بانر)،
وذلك يف �شهر �أكتوبر املا�ضي ،و�شملت
الور�شة ،التي ا�ستغرقت يومني ،و�شارك
فيها موظفون من ق�سم نظام معلومات
الطلبة ومن �إدارتي القبول والت�سجيل،
كيفية ت�صفح مناذج نظام بانر ومعاجلة
البيانات يف الن�سخة التا�سعة بالن�سبة
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للموظفني الإداريني يف القبول والت�سجيل )Works ،اجلديد من �رشكة �إلوي�شن،
كما ا�شتملت ور�شة العمل على عر�ض
حيث يتيح الربنامج اجلديد للمر�شديني
للتغريات والتح�سينات التي طر�أت على
الأكادمييني متابعة خطة �سري الدرا�سة
الن�سخة التا�سعة لنظام بانر يف اخلدمة
للطلبة املرتبطة بالت�سجيل ،والتوا�صل مع
الذاتية للت�سجيل والإر�شاد الأكادميي.
الطلبة ب�صورة دائمة ال�ستبقائهم ،وتوفري
وا�ستعر�ضت الور�شة اخلطط املعتمدة
جتربة درا�سية ناجحة يف احلرم اجلامعي.
بوا�سطة �رشكة �إلوي�شن يف كيفية ترقية
و�شهدت الور�شة تفاعال من قبل احل�ضور
نظام بانر من الن�سخة الثامنة �إىل الن�سخة الذين طرحوا العديد من الأ�سئلة عن
التا�سعة من خالل �أجهزة اخلادم املتوفرة الن�سخة التا�سعة لنظام بانر ومدى
يف احلرم اجلامعي� ،إىل جانب عر�ض
فاعليتها يف خدمة امل�ستخدمني من
لربنامج �إدرة اخلطط الدرا�سية ( Degreeاملوظفني والطلبة.

جامعة قطر تحتفل باليوم العالمي
للعصا البيضاء

نظم مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات
اخلا�صة وق�سم العلوم النف�سية بكلية
الرتبية ،احتفاال باليوم العاملي للع�صا
البي�ضاء ،وذلك بالتعاون وال�رشاكة مع
كل من معهد النور للمكفوفني ومركز
قطر االجتماعي الثقايف للمكفوفني
وب�ست باديز -قطر.
وقد ت�ضمنت االحتفالية معر�ضا تعليميا
توعويا يف البنني والبنات ،بهدف
توعية وتثقيف الطلبة يف اجلامعة
بحقوق الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة
الب�رصية والتعريف برمز الع�صا البي�ضاء

والتكنولوجيا امل�ساعدة ودورها يف
التعلم والتعليم.
ويف هذه املنا�سبة ،قالت الدكتورة
�أ�سماء العطية رئي�س ق�سم العلوم النف�سية
بكلية الرتبية واملن�سق العام للفعالية:
"�إن االحتفال باليوم العاملي للع�صا
البي�ضاء ي�أتي كجزء من برنامج الأن�شطة
والفعاليات املت�سقة مع ما يطرحه الق�سم
من برامج �أكادميية ،حيث يعد االحتفال
بهذا اليوم ت�أكيداً على قيم امل�ساواة
والدمج االجتماعي والدمج العك�سي
للجميع يف عامل واحد "�أنا و�أنت ونحن

وهم" ،ونحن يف الق�سم نحر�ص على
م�شاركة الطلبة يف التنظيم والإعداد.
وقد ت�ضمن املعر�ض �رشحا من منت�سبي
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة لكثري من الأدوات
والو�سائل التعليمية والتكنولوجيا
امل�ساعدة ومتيز املعر�ض بح�ضور الطلبة
وتفاعلهم الكبري مع احل�ضور".
و�أ�شار الدكتور خالد خ�رض م�ست�شار مركز
الدمج ودعم ذوي االحتياجات اخلا�صة
اىل �أن احتفال مركز الدمج ودعم ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف اليوم العاملي
للع�صا البي�ضاء ي�أتي كامتداد للتعاون
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عر�ض �أجهزة وو�سائل التكنولوجيا امل�ساعدة

امل�ستمر مع ق�سم العلوم النف�سية يف
كلية الرتبية وبقية امل�ؤ�س�سات العاملة
الداعمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
قطر لزيادة الوعي املجتمعي حول
ق�ضايا وحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
و�أ�ضاف ب�أن االحتفال بهذا اليوم ي�أتي
من �أجل تعريف املجتمع اجلامعي ب�أحد
الفئات املهمة من فئات الإعاقة التي
حققت جناحات بارزة يف قطر يف كل
القطاعات الأكادميية واالجتماعية
والثقافية واالقت�صادية .ويف يوم
الع�صا البي�ضاء ت�شارك قطر العامل
�إجنازات �أبناءها من الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة الب�رصية ونحن يف جامعة قطر
نفخر بل عام بتخريج جمموعة من
الطلبة ذوي الإعاقة الب�رصية لي�أخذوا
دورهم جنبا �إىل جنب مع الآخرين يف
بناء هذا البلد احلبيب".
ومن جانبها ،قالت الدكتورة نورة
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وت�أكيدا على �أهمية الع�صا البي�ضاء
الكبي�سي مدير عام معهد النور
بالن�سبة للكفيف ك�أداة ي�ستخدمها
للمكفوفني�" :إن م�شاركة املعهد يف
االحتفال باليوم العاملي للع�صا البي�ضاء لت�سهيل حركته وتنقله با�ستقاللية
وبدون �أي م�ساعدة و�إظهار قدرته
وفعالياته املختلفة مع جامعة قطر،
على مواجهة ال�صعاب ،ولن�رش التوعية
يهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على اخلدمات
الالزمة بكل ما يخ�ص الكفيف وكيفية
التي تقدمها وحدة احلركة والتوجه
التعامل ال�صحيح معه ،وتعزيز امل�شاركة
مبعهد النور من خدمات للإعاقة
املجتمعية ،وت�أكيدا ملبد�أ الدمج
الب�رصية بتدريب الطالب الكفيف على
وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.
الطريقة ال�صحيحة ال�ستعمال الع�صا
البي�ضاء وطريقة اكت�شاف الأماكن
بالع�صا والتدريب على ا�ستخدام احلوا�س وقالت الأ�ستاذة غادة �أبو غيدا من�سقة
برنامج اجلماعات مببادرة ب�ست باديز-
املتبقية لديه ،واال�ستفادة منها يف
قطر" :نقوم يف ب�ست باديز بدمج ذوي
احلركة"
الإعاقة الذهنية والنمائية يف دولة قطر
وقال كل من الأ�ستاذ في�صل الكوهجي
بالأ�صحاء وبناء �صداقة بينهم ،بحيث
رئي�س جمل�س �إدارة مركز قطر
االجتماعي الثقايف للمكفوفني والدكتور يتم جمعهم يف �أن�شطة منوعة ويتم كذلك
من خاللها تبادل عناوين التوا�صل
طارق العي�سوي من�سق عام املركز �أن
االجتماعي لبناء عالقة فيها ا�ستمرارية
املركز ي�سعى �سنويا لتنظيم عدد من
الفعاليات والأن�شطة احتفاال بهذا اليوم فيما بينهم".

نظمها مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات الخاصة

حملة «وياكم نبني قطر» بالشراكة
مع المدراس المستقلة في دولة قطر

انطلقت فعاليات حملة "وياكم نبني
قطر" التي نظمها مركز الدمج ودعم
ذوي االحتياجات اخلا�صة بال�رشاكة مع
املدار�س امل�ستقلة يف دولة قطر ،بهدف
توعية طالب ال�صف الثالث الثانوي من
ذوي االحتياجات اخلا�صة ومن�سقي
ومعلمي الدعم الإ�ضايف واملر�شدين
االجتماعيني ،باخلدمات التي يقدمها
مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف اجلامعة.
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ونفذت احلملة عددا من الزيارات �إىل
واملتعلق بتذليل ال�صعوبات وت�سهيل كافة
املدار�س امل�ستقلة داخل الدولة  ،قدم
الإجراءات االدارية والأكادميية والفنية
خاللها فريق احلملة ور�شا تعريفية
والتقنية �أمام هذه الفئة من الطالب .
باخلدمات والت�سهيالت التي يقدمها املركز و�أ�شار ال�سيد نا�رص علي ال�سعدي ،رئي�س
مل�ساعدة هذه الفئة من الطالب ال�ستكمال ق�سم دعم الطلبة والتوا�صل مع املجتمع
درا�ستهم وت�سهيل حياتهم اجلامعية.
اىل �أن احلملة ت�ستهدف الطلبة من ذوي
وتخلل ور�ش العمل �إطالع الطالب
االحتياجات اخلا�صة و�أولياء �أمورهم
وامل�رشفني على الدعم الذي يقدمه مركز
بالدرجة الأوىل من خالل عقد لقاءات
الدمج ودعم ذوي االحتياجات اخلا�صة
مع �أولياء الأمور واملهتمني يف �ش�ؤون
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ذوي االحتياجات اخلا�صة .منبها �إىل �أن
منبع هذه احلملة هو اهتمام جامعة قطر
بذوي االحتياجات اخلا�صة وحر�صها على
دجمهم بكافة فئات املجتمع وممار�سة
حياتهم الطبيعية �سواء كانوا يعانون من
�إعاقة ظاهرية �أو غري ظاهرية ،دائمة �أو
م�ؤقتة ،كما ت�سعى اجلامعة �إىل ك�رس حاجز
اخلوف الذي قد يقف عائقا يف طريق
التحاقهم باجلامعة ب�سبب قلة معرفتهم
و�أولياء �أمورهم باخلدمات والت�سهيالت
املتوفرة يف مركز الدمج ودعم ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
من جهة �أخرى ،ا�ستعر�ض ال�سيد يو�سف
اجلربى �أخ�صائي التكنولوجيا يف مركز
الدمج اجلهود املبذولة يف م�رشوع
الو�صول ال�شامل يف التعليم بجامعة قطر،
والذي ي�سعى لت�سهيل الو�صول �إىل جميع
مرافق اجلامعة وقاعات املحا�رضات
واالختبارات .وكذلك �سهولة النفاذ الرقمي،
والولوج �إىل �أحدث اخلدمات املقدمة يف
جمال التكنولوجيا امل�ساعدة والرقمية
للطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�صة،
التي ت�ساهم يف ت�شجيعهم و�إعطائهم دفعة
معنوية ملتابعة درا�ستهم اجلامعية.

أنشطة متنوعة نظمها مركز
االرشاد األكاديمي

نظم مركز الإر�شاد الأكادميي فعالية
"االر�شاد الأكادميي  ..طريقك للتميز"
والتي هدفت �إىل توعية طالب اجلامعة
ب�أهمية االر�شاد الأكادميي و�رضورة
اال�ستفادة من م�صادر الدعم العديدة
واملتنوعة يف احلرم اجلامعي مبا ي�سهم
�إيجاب ًا يف حتقيق النجاح والتقدم
الأكادميي للطالب.
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ا�شتملت الفعالية على العديد من الأن�شطة
التعليمية ال�شيقة يف اطار ترفيهي مرح،
حيث ا�ستمتع الطالب والطالبات بتعلم
مهارة طلب امل�ساعدة من ا�صحاب
االخت�صا�ص وخطورة اتخاذ القرارات
الفردية الع�شوائية يف لعبة املتاهة ..كما
تعرف الطالب على مر�شديهم الأكادمييني
ومكاتب االر�شاد الأكادميي ومباين
جامعة قطر من خالل لعبة ابحث عن
املفتاح  ..وا�ستقطبت الفعالية اعدادا
كبرية من الطالب والطالبات الذين اعربوا
عن اعجابهم بهذة الفعالية وطالبوا
باقامة فعاليات مماثلة يف امل�ستقبل،
تدمج الطالب بطريقة �صحية يف املحيط
اجلامعي يف جامعة قطر.
وبهذه املنا�سبة قالت الأ�ستاذة وداد
ربيعة ،مدير مركز الإر�شاد الأكادميي":
تقدم جامعة قطر الكثري من مراكز
الدعم املتنوعة واملختلفه للطالب منها
الأكادميي واملهني والنف�سي واملايل،
ومنها االر�شاد الأكادميي والذي بدوره
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جناحا �أكادمي ًيا م�ستمرا.
ي�سعى لتزويد الطالب مبهارات النجاح
ً
الأكادميي وو�ضع اخلطط الوقائية للطالب ويف لقاء مع الطلبة امل�شاركني يف
الفعالية ،قال الطالب حممد ح�سن من
لتجنب العرثات والتخبط الأكادميي.
كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالميةَّ � :إن
ويخدم مركز االر�شاد الأكادميي يف
نظرا ال�ستقبال
جامعة قطر كل الكليات وكل �رشائح
الفعالية كانت متميزة جداً ً
املر�شدين واملر�شدات لنا وحماولتهم
الطالب ولذلك كان من املهم ان يتعرف
�إي�ضاح دور مركز الإر�شاد الأكادميي
الطالب على هذه اخلدمات وي�ستفيدوا
منها قدرامل�ستطاع  .كما �سعينا من خالل الهام يف حياة الطالب اجلامعي .كما �أن
هذة الفعالية اىل دمج الطالب يف احلياة وجود مر�شدات ومر�شدين �أكادمييني من
هاما مل�ساعدة
اجلامعية وك�رس ال�صورة النمطية للحياه
أمرا ً
خمتلف الكليات يعترب � ً
كافة الطلبة على اختالف تخ�ص�صاتهم.
اجلامعية الروتينية مبا ي�شجع الطالب
ُيذكر �أن مركز الإر�شاد الأكادميي هو
على االندماج وامل�شاركة بالفعاليات
مركز حديث �أن�ش�أ بجامعة قطر يف
واالن�شطة الال �صفية والتي ترثي حياة
�سبتمرب من العام  ،2012ومنذ انطالقه
وخربات ابنائنا الطالب ".
وحتى اليوم عمل املركز جاهدا على
ويف تعليق لها �رصحت �أ .مي�سون
احت�ضان كافة فئات الطالب والطالبات
عبدالرحمن  ،مر�شدة �أكادميية ،بقولها:
يف اجلامعة لتقدمي كافة �أنواع الدعم
"نحن يف مركز الإر�شاد الأكادميي
وامل�ساعدة ل�ضمان جناحهم وا�ستبقائهم
يف جامعة قطر نهدف �إىل ن�رش الوعي
يف اجلامعة الكمال م�سريتهم الدرا�سية
ب�رضورة زيارة الطالب ملركز الإر�شاد
الأكادميي لال�ستفادة من خدمات الإر�شاد ب�سال�سة وب�أقل قدر من العقبات
املتاحة ،وبالتايل �ضمان حتقيق الطالب املحتملة.

ﻣﺮﻛﺰ ارﺷﺎد اﻛﺎدﻳﻤﻲ
Center for Academic Advising

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮﺷﺪك
اﻛﺎدﻳﻤﻲ
https://myadvisor.qu.edu.qa/amonline
اﺣﺠﺰ ﻣﻮﻋﺪك ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺴﻖ
اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ Appointment Manager
اﺳﺘﻮﺿﺢ ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات واﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺆوﻧﻚ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ

اﻋﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﻀﻊ أﻫﺪاﻓﻚ
اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻘﺮرات
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﺮج
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺘﺨﺼﺼﻚ اﻟﺪراﺳﻲ وﺗﺨﺼﺼﻚ اﻟﻔﺮﻋﻲ

ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﻚ اﻛﺎدﻳﻤﻲ
ﻳﺒﺪأ اﻟﻨﺠﺎح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ وﻋﻲ وﻣﻌﺮﻓﺔ
وﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ارﺷﺎد اﻻﻛﺎدﻳﻤﻲ

اﺣﺠﺰ ﻣﻮﻋﺪك

ان

قسم الدعم األكاديمي ينظم
يوم الصحة األكاديمية

نظم ق�سم الدعم الأكادميي مبركز دعم
تعلم الطالب احتفالية يوم ال�صحة
الأكادميية وذلك يف الأول من دي�سمرب،
وح�رضها عدد من الطالب من خمتلف
الكليات والتخ�ص�صات .ويهدف الربنامج
�إىل توعية الطالب باملهارات الدرا�سية
و�أهميتها يف م�ساعدة الطالب يف م�سرية
جناحه يف حياته اجلامعية واملهنية.
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ويف ت�رصيح لها بهذه املنا�سبة ،قالت
ال�سيدة �سمية �صالح رئي�س ق�سم الدعم
الأكادميي َّ �" :إن �أكرب التحديات التي
يواجهها الطالب هي �إدارة وتنظيم الوقت،
و�إ�شعال الدافع الذاتي نحو التعلم ،ويع ّد
حل هذه امل�شاكل والتحديات من �أهم
�أهداف يوم ال�صحة الأكادميية ،حيث
حر�صنا يف هذه االحتفالية على �أن ي�شمل
الربنامج حما�رضات متنوعة من قبل
بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س وعر�ض ق�صة
جناح طالب ،كما وا�شتملت الفعالية على
معر�ض لأدوات النجاح ،وعر�ض مل�رسحية
�صامتة هادفة ،وم�سابقات تفاعلية ممتعة
حتفز التفكري لدى الطالب".
و�أ�ضافت �أن برامج املركز �صممت
مل�ساعدة الطالب لي�صبح م�ستق ًال وناجحاً،
وذلك بتطوير مهاراته الدرا�سية وتعزيز
ثقته بنف�سه وزيادة فهمه للمقررات
الدرا�سية وت�شجيعه على النظرة الإيجابية

جتاه التعلم وحت�ضريه للعملية التعليمية
كيفية التخطيط و�إدارة الوقت و�إدارة
التي متتد بامتداد احلياة.
الذات.
وا�شتمل برنامج االحتفالية بيوم ال�صحة من جانبه قام الطالب عبد العزيز العجي
الأكادميية على عدد متنوع من الأن�شطة بعر�ض ق�صة جتاوزه للتحديات الدرا�سية
التي واجهها خالل م�سرية درا�سته
الال�صفية ،حيث �ألقى الدكتور خليفة
اجلامعية ،وو�صوله بالتايل للنجاح
الهزاع مدير �ش�ؤون النجاح الطالبي
مثال ح ًيا ليحتذي به
حما�رضة �شيقة عن مقومات النجاح
والتفوق �ضار ًبا ً
زمال�ؤه الطلبة .كما كانت هناك فقرة
الأكادميي وقام الدكتور �أمين �صالح،
�أ�ستاذ م�شارك بكلية ال�رشيعة والدرا�سات مميزة قدمها مدر�سو الأقران وهي عبارة
عن معر�ض لأدوات النجاح.
الإ�سالمية ب�إلقاء خطاب حول �أهمية
اجلدير بالذكر � َّأن مركز دعم تعلم
الدافعية يف حياة الطالب الأكادميية،
الطالب يقدم العديد من الربامج التي
حيث ناق�ش �أهمية وجود الدافع الذاتي
من قبل الطالب للمثابرة والنجاح بهدف تتعلق بالدعم الأكادميي جلميع الطالب
والطالبات بجامعة قطر ،وميثل املركز
الو�صول �إىل طموحاته الأكادميية،
م�ؤك ًدا � َّأن للحافز �أهمية كبرية وراء جناح بيئة حمفزة تقدم امل�ساعدة الأكادميية
الطالب .كما قدم الدكتور �سهيل الع�سا�سفه للطالب فيما يتعلق باملقررات الدرا�سية
و واجبات الكتابة واالنتقال �إىل احلياة
�أ�ستاذ م�شارك بكلية الرتبية والدكتور
اجلامعية الأكادميية ،وغريها من
نبيل دروي�ش ا�ستاذ بكلية ال�رشيعة
املو�ضوعات الأكادميية.
ن�صائح قيمة ت�ساعد الطالب على تعلم
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مقال

التفكير ما وراء
المعرفي
بقلم � /سمية التجاين �صالح
رئي�س ق�سم الدعم الأكادميي
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مير على ق�سم الدعم الأكادميي العديد من الطالب لتلقي امل�ساعدة
يف بع�ض املقررات الدرا�سية التي يواجهون فيها �شيئا من ال�صعوبة.
واملالحظ �أن هناك فئتني رئي�سيتني من ه�ؤالء الطالب :الفئة الأوىل
تبدو �أكرث �إدراكا ملا يتطلبه النجاح يف احلياة عامة ويف الدرا�سة
اجلامعية ب�صفة خا�صة ،فهم �أكرث حما�سا للدرا�سة مما ينعك�س �إيجاب ًا
على حت�صيلهم الدرا�سي� .أما الفئة الثانية ف�أكرث ما مييزها قلة
الدافعية جتاه التعلم وتدين امل�ستوى التح�صيلي.

واملت�أمل للفئتني يالحظ الفروق
الوا�ضحة بينهما من حيث �إدارة الوقت
و�إدارة الذات والتخطيط وو�ضع الأهداف
والقدرة على حل امل�شكالت واتخاذ
القرار .هذه الفروق اجلوهرية تظهر جلي ًا
يف الأداء العام للطالب .فطالب الفئة
الأوىل �أكرث وعي ًا ب�أنف�سهم وبتفكريهم
يف تفكريهم ،وي�شار �إليه يف علم النف�س
الرتبوي بالتفكري وراء املعريف.
لقد ورد يف الأدب الرتبوي املعا�رص
العديد من التعريفات ملفهوم التفكري
ما وراء املعريف ،حيث عرفه البع�ض
ب�أنه :وعي املتعلم بعملياته املعرفية
ونتائجها وما يت�صل بتلك املعرفة.
بينما عرفه �آخرون ب�أنه املعرفة عن

املعرفة ،ف�إذا كانت املعرفة الإن�سانية
ت�شري �إىل البيانات واملعلومات املتوفرة،
ف�إن ما وراء املعرفة ي�شري �إىل املعرفة
الداخلية وعملية معاجلة املعلومات
وكيف يفكر الفرد وكيف يتحكم يف
تفكريه.
وقد �أو�ضح خمت�صون يف هذا املجال
بع�ض جوانب الأهمية الرتبوية للتفكري
ما وراء املعريف ،مثل :تنمية القدرة لدى
املتعلم على االنتقاء والتجديد واالبتكار،
ومواجهة الكم املعريف املت�سارع املدعم
تكنولوجيا ،ومتكني املتعلم من توليد
الأفكار الإبداعية ،وتنمية التفكري الناقد
والتفكري االبتكاري نتيجة لوعي املتعلم
با�سرتاتيجيات التعامل مع املعرفة

وقدرته على ا�ستخدامها يف مواقف
التعلم املختلفة ،وم�ساعدة املتعلم يف
التحكم يف تفكريه ،وحت�سني �أ�ساليبه يف
القراءة وا�ستذكار املعلومات ،وحت�سني
القدرة العامة على اال�ستيعاب لديه.
تعددت الطرق والأ�ساليب التي ا�ستخدمها
العلماء والباحثون للتدريب على
ا�سرتاتيجيات التفكري ما وراء املعريف،
فهناك مثال طريقة فونتني وفوي�سكو
( )Fountain and Fuscoاللذين
قاما بت�صميم �سل�سلة من الأ�سئلة لتن�شيط
عمليات ما وراء املعرفة .واجلدول التايل
يو�ضح هذه الأ�سئلة وعمليات ما وراء
املعرفة املت�ضمنة يف كل �س�ؤال :

العملية التي يثريها

م

ال�س�ؤال

1

ماذا �أفعل؟

خلق نقطة للرتكيز (ت�ساعد الذاكرة ق�صرية الأمد)

2

ملاذا �أفعل هذا؟

خلق هدف

3

ملاذا يعترب هذا مهما ً؟

خلق �سبب للقيام به

4

كيف يرتبط مبا �أعرفه؟

التعرف على املجال املنا�سب �أو العالقة بني املعرفة
اجلديدة واملعرفة ال�سابقة� ،أو معرفة املواقف امل�شابهة ،وربط
املعرفة اجلديدة بالذاكرة طويلة الأمد

5

ما هي الأ�سئلة التي �أوجهها يف هذا املوقف؟

اكت�شاف اجلوانب غري املعلومة

6

هل �أحتاج خطة معينة لفهم هذا �أو تعلمه؟

لت�صميم طريقة للتعلم

7

كيف ا�ستخدم هذه املعلومات يف جوانب حياتي
الأخرى؟

االهتمام بالتطبيق يف مواقف �أخرى لربط املعلومات اجلديدة
بخربات بعيدة املدى

8

ما مدى كفاءتي يف هذه العملية؟

تقييم التقدم

9

هل احتاج بذل جهد �إ�ضايف؟

ملتابعة ما �إذا كان هناك حاجة لإجراء �أخر

هذه الأ�سئلة تثري ا�ستخدام مهارات مثل جمع املعلومات وتنظيمها وتذكرها ،وتوليد الأفكار ،وحتليلها ،وتكاملها ،وتقييمها.
وهذه املهارات هي جزء من الأبعاد الأ�سا�سية للتفكري ما وراء املعريف التي يحتاج الطالب �إىل تعلمها .وترجع فاعلية هذه
الأ�سئلة �إىل �أنها تخلق بناء انفعاليا ودافعيا ومعرفيا لدى الطالب .وحني يبد�أون يف ا�ستخدام الأ�سئلة ي�صبحون �أكرث �شعورا ً
بامل�س�ؤولية جتاه تعلمهم ويقومون بدور �أكرث �إيجابية.
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مقال

 6تطبيقات ذكية
للطالب الجامعي
بقلم الطالب  /عبداهلل جاروف
طالب يف كلية الهند�سة

يف كل يوم نعي�شه ت�صبح حياتنا �أجمل و�أمتع بف�ضل
التكنولوجيا املتطورة واحلديثة ،خا�صة بالن�سبة لنا
كطالب جامعيني .ففي يومنا هذا �أ�صبحت حياة الطالب
اجلامعي �أ�سهل بكثري مما كانت عليه بف�ضل التقنيات
احلديثة و�سهولة الو�صول �إليها وا�ستخدمها ،و�أي�ضا ب�سبب
تو�سعها و�شموليتها جلميع نواحي احلياة .ولذلك �سنتطرق
يف هذا املقال �إىل عدد من التطبيقات الذكية التي ت�ساعد
الطالب اجلامعي يف التعامل مع مهامه اليومية وتنظيم
الوقت وجتنب الفو�ضى.
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MyScript Smart Note

Outlook

مبا �أن تعامل الطلبة مع �أ�ساتذتهم
ي�ساعدك تطبيق MyScript Smart
 Noteعلى تدوين املالحظات املكتوبة وجهات اجلامعة املختلفة وحتى مع
بخط اليد على الأيباد  IPadوالأندرويد� ،أ�صدقائهم الطلبة يكون غالبا عرب الربيد
االلكرتوين ،فيوفر تطبيق outlook
ويوفر جمموعة من الأدوات املختلفة
عملية الو�صول ال�رسيع للإمييالت
كتغيري حجم ولون اخلط  ،و�إرفاق
ال�صور  ،ون�سخ ول�صق الن�صو�ص ،وتغيري املر�سلة �أو امل�ستقبلة �سواء من احلا�سب
ال�شخ�صي �أو الهاتف الذكي .كما �أنه يتيح
اخللفية ،وخا�صية البحث ،وغريها
الكثري  ...ميكنك م�شاهدة فيديو تعريفي الفر�صة لتنظيم الإمييالت يف ملفات
خم�ص�صة �أو حفظ �إمييل معني من �شخ�ص
من خالل �صفحة التطبيق على متجر
ما حال وروده �إىل ملف خا�ص به.
التطبيقات.

CamScanner

Google Drive

هو تطبيق جماين ت�ستطيع حتميله �إن كنت
مقتنيا هاتفا ذكيا يعمل بنظام �أندرويد
�أو حتى �أيفون .فحني يتوجب عليك ت�سليم
واجب ما �إلكرتوني ًا ومل متتلك الوقت
الكايف لت�صويره يف املكتبة �أو حتى
لكتابته على احلا�سب ،فما عليك �إال �أن
تكتبه بخط يدك ثم تلج�أ �إىل  .CSما يقوم
به  CSبب�ساطة هي عملية بديلة لعملية
امل�سح ال�ضوئي ( .)Scanningمهمتك
الوحيدة هي التقاط �صورة للورقة التي
ترغب مب�سحها فيتيح لك التطبيق فر�صة
تعديل �أبعاد ال�صورة ،والتحكم بلون
الورقة املم�سوحة ومن ثم يتوىل عملية
حتويلها �إىل ملف  pdfوتقوم ب�إر�سالها
ب�شكل ر�سمي �إىل اجلهة التي تريدها.

هذا التطبيق بالتحديد من �أف�ضل
التطبيقات والربامج التي ت�ساعد
الطالب يف حياتهم اجلامعية ،وت�سهل
عليهم الكثري من اجلهد والتعب .فمن
املعلوم لدى طالب اجلامعة �أنهم كثريا
ما يتعاملون مع امللفات االلكرتونية
على حا�سبهم ال�شخ�صي .لذلك ي�ساعد
هذا التطبيق يف حفظ وتخزين امللفات
وت�سهيل الو�صول �إليها من �أي حا�سب �أو
جهاز �آخر .ومن مزاياه �أي�ضا �أنك ت�ستطيع
م�شاركة هذه امللفات مع الأ�صدقاء كما
ميكنهم �إبداء ر�أيهم بها والتعليق عليها �أو
تعديل املحتوى بكل �سهولة.

Flipboard
يف احلقيقة ،يعترب هذا التطبيق جملة
�شاملة جلميع نواحي احلياة والأخبار
اليومية التي يهتم بها الطالب
والتي تالم�س تخ�ص�صه .ومبجرد �أن
ت�سجل الدخول �إىل التطبيق واختيار
التخ�ص�صات التي تثري اهتمامك،
ف�سيقوم هذا التطبيق يوميا بن�رش
جميع الأخبار وحتى الأبحاث الأخرية
يف املوا�ضيع التي اخرتتها كما يقوم
ب�إر�سال �إ�شعار �إىل بريدك االلكرتوين
مبجرد حتديث الأخبار اليومية.

MyStudyLife
ي�ساعدك هذا التطبيق على ترتيب �أوقات
اليوم والأ�سبوع وحتى الف�صل الدرا�سي،
وجدولة �أوقات االمتحانات والواجبات
ووقت ت�سليمها لتتمكن من �أدائها قبل
الوقت املحدد .كما �أنه يقوم ب�إر�سال
بع�ض الإ�شعارات والتنبيهات قبل مدة
من اقرتاب ت�سليم واجب �أو امتحان ما.
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مقال

تدوين المالحظات
بفعالية أثناء
المحاضرات

بقلم :فريق الن�رشة بالتعاون مع مركز دعم تعلم الطالب

كثري من الطالب ال يح�سن تدوين
املالحظات ب�شكل جيد �أثناء املحا�رضات
اجلامعية وغريها من الدرو�س
واالجتماعات مما يدفعهم �إىل العزوف
عن الكتابة واالكتفاء بالإ�صغاء �إىل �رشح
املحا�رض فح�سب .لذلك البد من فهم
املق�صود من عملية تدوين املالحظات
قبل الولوج يف لب املو�ضوع وبدء احلديث
عن �أهمية التدوين و�أف�ضل الطرق املتبعة
يف ذلك.
تدوين املالحظات ال يعني ن�سخ ما
يكتبه الأ�ستاذ حرفيا �أو كتابة �أي �شيء
يلفظه� ،إمنا هي عملية تهدف �إىل تن�شيط
العقل والفكر لتحليل الكم الكبري من
البيانات واملعلومات والأفكار التي
يطرحها املحا�رض وتدوينها بالطريقة
التي ي�ستوعب بها الطالب ،والتي تتنا�سب
مع طريقة درا�سته ومراجعته للمادة
املطروحة فيما بعد .كما �أنها تت�ضمن
كتابة �أي معلومة جانبية خارجة عن
املقرر �أو بع�ضا من �أ�سماء املراجع التي
ين�صح بها املحا�رض �أو ما يرتتب على
الطالب فعله حت�ضريا للمحا�رضة املقبلة.
ولكن ما أهمية تدوين
المالحظات ؟
تتمثل �أهمية تدوين املحا�رضات بالنقاط
التالية:
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 حتفيز مهارة النقد البناء. جتعل الطالب يندمج ب�شكل �أكرب يفاملحا�رضة ويفهم م�ضمونها و�أبعادها.
 ت�ساعد على تر�سيخ الأفكار الأ�سا�سيةيف الذهن.
 تدوين الأفكار التي يراها املحا�رضمهمة لالختبارات.
 اقتنا�ص بع�ض الأفكار الإبداعية نتيجةالتفكري �أثناء الكتابة وحتفيز الطالب على
ال�س�ؤال واال�ستف�سار عن بع�ض الأمور
الغام�ضة.
 غالبا ما تكون هذه املالحظات ملمةمبا يقارب  %70من املادة املطروحة.
طرق تدوين المالحظات
لكل طالب طريقته اخلا�صة يف تدوين
املالحظات ،ولكن هناك طرق �أكرث فعالية
وحفظا للوقت واجلهد و�أف�ضلها هي
طريقة كورنيل.
طريقة كورنيل :تعتمد على تق�سيم ورقة
بي�ضاء �إىل � 4أق�سام عن طريق ر�سم خطني
عر�ضيني �أعلى و�أ�سفل الورقة وثالث
طويل على ي�سار �أو ميني الورقة ح�سب لغة
التدوين بحيث تكون امل�سافة بني كل خط
ونهاية الورقة �أقل من � 5سنتيميرتات.
ي�ستخدم اجلزء العلوي من الورقة لكتابة
التاريخ وا�سم املادة وعنوان املحا�رضة
بينما ي�ستخدم اجلزء ال�سفلي من الورقة

لكتابة ملخ�ص املحا�رضة واملراجع
التي ين�صح بها املحا�رض و�أي�ضا لكتابة
معلومات الواجب �أو �أي تنبيه يخ�ص هذه
املحا�رضة.
�أما اجلانب الأي�رس �أو الأمين فهو متكامل
مع اجلزء الأو�سط من الورقة بحيث
ي�ستخدم اجلزء الأو�سط لكتابة املالحظات
واملعلومات عن الدر�س ،ويتم الإ�شارة
�إىل كل �سطر �أو جزء من هذه املالحظات
املدونة (كالتعريفات وامل�صطلحات
املهمة) عن طريق كتابة عنوان فرعي
�أو �س�ؤال تكون �إجابته يف اجلزء الأو�سط
وذلك يف اجلزء الأي�رس �أو الأمين من
الورقة.
ولكن ماذا سوف تكتب في
ورقة المالحظات؟
�إجابة هذا ال�س�ؤال هي جوهر املو�ضوع،
فلي�س �أي �شيء يكتب يف هذه الورقة،
وال�شيء املكتوب �سيتم الرجوع �إليه
الحقا ،لذلك �إليك هذه الن�صائح لتكتب
مالحظات �أكرث �أهمية وفاعلية وت�سهل
عليك مراجعتها:
�أ .افهم وا�ستوعب وركز ثم اكتب.
ب .اكتب بخط وا�ضح وجميل قدر
الإمكان.
ت .ال تن�س عنوان وتاريخ املحا�رضة.
ث .حاول �أن تر�سم �شكال �أو خمططا
يلخ�ص املو�ضوع �إن كان مت�شعبا.
ج .اتبع نظاما جيدا للرتقيم والتفريق
بني العناوين الرئي�سية والفرعية.
بعد هذا كله ال بد من الرجوع �إىل ما
كتبته ب�أ�رسع وقت ممكن ،وترتيب هذه
املالحظات يف ورقة �أو دفرت خم�ص�ص
للمادة ،وتلخي�ص املو�ضوع يف ب�ضعة
�أ�سطر مع كتابة بع�ض الأ�سئلة التي تلفت
االنتباه �إىل النقاط املهمة التي وردت
يف الدر�س.

تغريدات مميزة
#علمني_التطوع
�أن لكل فريق عمل يحتاج بطل!
وكل بطل يحتاج لفريق عمل!
* لن يفهمها �إال من جربها *
Fatima A. Halimi
@Sweety_Qtr

مررت اليوم على �أجنحة الكليات فوجدت
اجلميع فخوراً باملنا�سبة وما ر�أيته �أكد
يل �أن الوطن يف قلوبنا جميع ًا
د .حسن الدرهم
@QU_President

اليوم �سعدت بخو�ض �أول جتربة حقيقية
يف عامل املناظرات جتربة متنيت
خو�ضها و�أنا طالب فتحققت الأمنية بعد
التخرج كل ال�شكر @ QatarDebate
@QUDebateClub
Emad Abou-Deiah
@Emadzed

Your club is not as cool as ours
Snapchat: @quastroclub
#ملتقى_الأندية الطالبية

إم الصوص
@SaraAlDisi
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مسابقة
العدد
شاركوا معنا بمسابقة هذا العدد عن طريق االجابة على األسئلة
التالية ..لتحظوا بفرصة الفوز بجوائز قيمة.
ما هو شعار اليوم الوطني لعام 2016؟
أذكر اسم أحد األندية الطالبية التي تم تدشينها خالل خريف 2016؟
ما هو رقم مركز االتصال الطالبي؟
كم عدد الكليات في جامعة قطر؟

هذه امل�سابقة لطلبة اجلامعة فقط ،وتر�سل الإجابات على الربيد
االلكرتوين لن�رشة �ش�ؤون الطالب.sa-newsletter@qu.edu.qa :
�سيتم ال�سحب على �أ�سماء  3فائزين و�سيتم الإعالن عن �أ�سمائهم يف
ح�ساب قطاع �ش�ؤون الطالب على تويرت @ QU_SA
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Ambition

Responsibility

Creativity

https://goo.gl/6vxFt1
volunteerteam@qu.edu.qa
44033811
Qu_Volunteer

