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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﺪد

د .خالد محمد الخنجي
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب

ال�سالم عليكم ...
اأرحب بكم يف هذا العدد من ن�رشة قطاع
�س�ؤون الطالب ،واأود يف البداية اأن اأبارك
خلريجي وخريجات العام الأكادميي
 2017-2016والذين �ستحتفل اجلامعة
بتخريجهم �سمن دفعة  2017حتت الرعاية
الكرمية حل�رشة �ساحب ال�سم� ال�سيخ متيم
بن حمد اآل ثاين ،اأمري البالد املفدى ،بتاريخ
 10اأكت�بر  .2017فيما �س ُيقام حفل تخرج
الطالبات  11اأكت�بر  2017بت�رشيف
ورعاية �سم� ال�سيخة ج�اهر بنت حمد بن
�سحيم اآل ثاين حرم �سم� الأمري ،متمنني لهم
مزيدا من التقدم يف حياتهم الأكادميية واأن
يحقق�ا النجاح والت�فيق يف طريقهم اجلديد
نح� معرتك احلياة العملية.
كما ي�سعدين الرتحيب بالف�ج اجلديد من
الطلبة اجلدد املقب�لني يف ف�سل خريف
 2017والبالغ عددهم ح�ايل  3200طالب
وطالبة .متمني ًا لهم الت�فيق والنجاح يف
حياتهم اجلامعية .اإن من اأهم التحديات
التي ت�سهدها اجلامعة م�ؤخراً واملتمثلة يف
الزيادة امل�سطردة لأعداد الطلبة ومنت�سبي
اجلامعة ،تلقي على عاتقنا م�س�ؤولية
كبرية يف بذل املزيد من اجله�د وتط�ير
تلك ال�سيا�سات واخلدمات مبا يتالءم مع
التحديات اجلديدة ليظل قطاع �س�ؤون
الطالب يقدم اجل�دة والن�عية يف اخلدمات
الأكادميية وغري الأكادميية.
ون�ؤكد هنا على اأن مهمتنا ل تقت�رش
على تخريج اأكرب عدد من الطالب يف
فرتة منا�سبة فح�سب ،بل تن�سب اأهداف
هذا القطاع على تخريج طالب متميزين
وناجحني يف �ستى التخ�س�سات واملجالت،
و�سنعمل على حتقيق ذلك باأجنع الأ�ساليب
واأكرثها فاعلية .حتى نحقق ما ن�سعى
اإليه من الرتقاء بالطالب وم�ساعدتهم
واإعدادهم الإعداد اجليد من الناحية العلمية

والأكادميية ال�سليمة ،وتزويدهم باملهارات
الالزمة لبل�غ النجاح املطل�ب ،م�سرت�سدين
يف هذا ال�سبيل بالر�سالة النبيلة التي يحملها
كل م�ظف �سمن قطاع �س�ؤون الطالب
باجلامعة .من هذا املنطلق بداأ م�رشوع
«الطريق للنجاح الطالبي» وه� م�رشوع
�سامل ومتكامل لتطبيق اأف�سل املمار�سات
مل�ساعدة الطلبة على النم� والتعلم والنجاح
باجلامعة .ويق�م هذا امل�رشوع على اأ�س�س
ال�رشاكة بني قطاع �س�ؤون الطالب والقطاع
الكادميي والإداري ال�سرتاتيجي يف جامعة
قطر.
من جانب اآخر ،ومتا�س ًيا مع ت�جهات
اجلامعة وكافة م�ؤ�س�سات الدولة ووزاراتها
يف التعبري عن حبهم وولئهم لدولة قطر،
ول�ساحب ال�سم� ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين
اأمري البالد املفدى ،فقد د�سّ ن ق�سم الريا�سات
املائية يف اإدارة الأن�سطة الريا�سية «جدارية
متيم املجد حتت املاء» يف بركة الغط�س
يف جم ّمع الريا�سات املائية وتعد املبادرة
الأوىل من ن�عها يف قطر.
كما ل يف�تني هنا الإ�سارة اإىل م��س�ع
الطلبة القطريني الذين مت منعهم من
ا�ستكمال تعليمهم اجلامعي يف بع�س
اجلامعات اخلليجية ،يف ظل الأزمة احلالية
التي متر بها دول املجل�س ،مما اأجربهم
على املغادرة ،حيث قامت جلنة خمت�سة يف
جامعة قطر وبالتن�سيق مع وزارة التعليم
والتعليم العايل يف دولة قطر بدرا�سة
حالت الطلبة املت�رشرين وقد مت و�سع
خطة مبدئية لقب�لهم خالل ف�سلي ال�سيف
واخلريف كطلبة زائرين اإىل اأن يتم درا�سة
وحتديد احلل الأمثل على املدى البعيد.
ويف اخلتام اأمتنى لكم قراءة ممتعة لهذا
العدد من ن�رشة �س�ؤون الطالب الذي يزخر
بالعديد من الأخبار والتغطيات واملقالت
املتميزة واملفيدة.
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اأكد الدكت�ر خالد حممد اخلنجي نائب
رئي�س اجلامعة ل�س�ؤون الطالب على
اأن جناح الطلبة ل يقا�س فقط باأعداد
اخلريجني اأو معدلتهم الرتاكمية اأو
املدة التي يق�س�نها يف اجلامعة  ..بل
يقا�س بن�عية الطلبة وخمرجات التعليم
واملهارات التي اكت�سب�ها .م�سيف ًا اأن
جناح الطلبة يق�م على اجلهد واكت�ساب
املعايري املطل�بة ،واأن النجاح القائم
على تخفي�س املعايري والغ�س والت�سهيل
فيعد خيانة للطالب نف�سه .جاء ذلك
خالل كلمته الفتتاحية يف اللقاء
ال�سن�ي لقطاع �س�ؤون الطالب ،الذي عقد
يف قاعة ابن خلدون وح�رشه مدراء
ال�س�ؤون والإدارات وروؤ�ساء الأق�سام
وم�ظفي وم�ظفات القطاع.
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«تكرمي جلنة اللقاء التعريفي للطلبة اجلدد» بجائزة الفريق املتميز»

اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺪ واﻛﺘﺴﺎب
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
وقال اخلنجي اإن دورنا ج�هري يف
العمل على الرتقاء بالطالب وتدريبه
وتهيئته واإعداده من الناحية العلمية
د .خالد اخلنجي
واملهارية والتدريبية والفكرية،
واكت�ساب املهارات والقدرات واملعرفة
واأ�سار اخلنجي يف كلمته اإىل اأن
والقيم للنجاح يف امل�ستقبل.
اجلامعة ت�سع الآن املالمح النهائية
من جانبه قال د .خليفة الهزاع مدير
ل�سرتاتيجيتها التي �سيك�ن الهتمام
�س�ؤون النجاح الطالبي يف قطاع �س�ؤون
بن�عية الطالب يف قلبها بعيدا عن
الطالب اإن النجاح الطالبي ل يح�سل يف
الهتمام بالكم على ح�ساب الن�عية،
الف�سل الدرا�سي فقط بل لبد اأن يك�ن
مبينا اأن اإطالق هذه ال�سرتاتيجية
لدى الطالب نظرة �سم�لية ،م�سيف ًا اأن
�ستلقي م�س�ؤولية كبرية على قطاع
�س�ؤون الطالب ،حيث �سي�سهد ت��سعا كميا ق�س�س النجاح يف الغرب حتكي عادة
عن اللتزام بال�قت ،والإبداع والبتكار
ون�عيا ،م�ؤك ًدا اقرتاب اإجناز املراحل
وهذه اأم�ر ل ميكن اأن نحققها فقط من
النهائية من الهيكل التنظيمي لقطاع
خالل التخطيط على ال�سط�ر املهمة يف
�س�ؤون الطالب ،نافيا وج�د اأية نية
الكتاب الدرا�سي اأو تخطي الختبارات
لتقلي�س اأعداد امل�ظفني.

اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﻜﻮن
ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
الأكادميية بنجاح.
واأ�سار الهزاع اإىل جتربته مع النجاح
الطالبي والتي ركزت على رفع م�ست�ى
الطالب املتعرثين اأكادميي ًا قائالً :يف
ال�سابق كنا ن�سل للطلبة املتعرثين يف
نهاية الف�سل ،حيث مل يعد هناك ما
ميكن اإ�سالحه ،اإل اأنه اأ�سبح لدينا الآن
من خالل مبادرة التنبيه املبكر قدرة
على ال��س�ل اإىل الطالب املتعرث يف
منت�سف الف�سل ،وقد ا�ستطعنا ال��س�ل
اإىل  %10من الطالب املتعرثين درا�سي ًا
يف منت�سف الف�سل مب�ساعدة الإر�ساد
الأكادميي ومركز الدعم الطالبي ونطمح
لزيادة هذه الن�سبة اإىل  20و  % 30يف
الف�سل املقبل.
من جانب اآخر ،كرم نائب الرئي�س
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تكرمي الأ�ستاذ ن�رش اخلليفي بجائزة فئة خدمة العمالء

من اإدارة القب�ل ،جميله عامر من مركز
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺶ
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺒﻪ وﺗﻬﻴﺌﺘﻪ الإر�ساد الأكادميي ،ن�رش اخلليفي من
واﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﺗﺨﻔﻴﺾ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
اإدارة اخلدمات الطالبية .اأما يف جائزة
وإﻋﺪاده ﻓﻜﺮﻳ ًﺎ وﻋﻠﻤﻴ ًﺎ
وﻻ ﻳﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣ ًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴ ًﺎ
التقان يف العمل فتم تكرمي ك ًال من :مها
وﻣﻬﺎرﻳ ًﺎ
ح�سني من اإدارة الت�سجيل ،تي�سري اجليلي
واملبادرة ،جائزة خدمة العمالء وجائزة
ل�س�ؤون الطالب ك ًال من الأ�ستاذ نا�رش
من مركز الإر�ساد الطالبي ،وليد خليل
املري مدير �س�ؤون الت�سال والعالقات
الإتقان يف العمل ،بالإ�سافة اإىل جائزة
من اإدارة الأن�سطة الريا�سية ،اأربي اأب�
العامة والأ�ستاذ �س�ن دوملان م�ست�سار
الفريق املتميز .حيث فاز يف فئة التط�ير
القب�ل والت�سجيل ،وذلك تقديرا جله�دهم واملبادرة كل من� :سيخة علي من نظام حانيان من مكتب نائب رئي�س اجلامعة
ل�س�ؤون الطالب .كما ح�سلت ثالث فرق
املتميزة خالل فرتة عملهم الط�يلة يف
معل�مات الطلبة ،ي��سف اجلربى من
على جائزة الفريق املتميز وهم :جلنة
قطاع �س�ؤون الطالب.
مركز الدمج ودعم ذوي الحتياجات
اللقاء التعريفي للطلبة اجلدد ،فريق عمل
كما مت خالل اللقاء تكرمي امل�ظفني
اخلا�سة ،عائ�سة �سليبيخ من اإدارة
الن�سطة الطالبية .اأما فئة خدمة العمالء مركز اخلدمات املهنية ،فريق عمل مركز
املتميزين بج�ائز تكرمي امل�ظف
بفئاتها الأربع وهي :جائزة التط�ير
الت�سال الطالبي.
ففاز بها ك ًال من :الهام اأمني من�س�ر
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ﻗﺴﻢ »ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ« ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺒﻮل
واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

منذ انطالقته قبل نح� ثالث �سن�ات
يعمل ق�سم خدمات اللتحاق يف
التعليم العايل ب�سكل دوؤوب لي�فر
خدمة ا�ستثنائية للطلبة واأولياء الأم�ر
وجمتمع اجلامعة ،ولي��سل املعل�مات
للجميع ب�س�رة وا�سحة يف بيئة
ودية تعليمية ،بالإ�سافة اإىل ت�سهيل
الإجراءات التي قد مير بها الطلبة خالل
رحلتهم اجلامعية بدءاً من قب�لهم يف
اجلامعة وحتى تخرجهم.

٧

تفعيل العديد من اخلدمات الإلكرتونية على م�قع اجلامعة ونظام اخلدمة الذاتية (بانر)

مي �سليم

ولت�سليط مزيد من ال�س�ء على عمل هذا
الق�سم والأن�سطة واخلدمات التي يقدمها
التقت ن�رشة �س�ؤون الطالب مع ال�سيدة
مي �سليم ،رئي�س ق�سم خدمات اللتحاق
يف التعليم العايل ،واأجرت معها احل�ار
التايل:

٨

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻓﻲ مت جمعها عرب حتليل نتائج ال�ستبيانات
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ) Enrollmentمنذ عام  ،2008دور بارز يف قرار اإن�ساء
الق�سم .حيث ت�سمنت اآراء الطلبة �سع�بات
(Services One-Stop؟
كان�ا ي�اجه�نها تتعلق باملكان ،كنق�س
ه� ق�سم تابع لقطاع �س�ؤون القب�ل
اأجهزة اخلدمات الذاتية ،ونق�س الت�عية،
والت�سجيل يف جامعة قطر ،وي�سعى
وكرثة التنقل بني الأق�سام للح�س�ل على
لت�سهيل خدمات القب�ل والت�سجيل والرد
على كافة ال�ستف�سارات املتعلقة مبرحلة اخلدمات وبالإ�سافة اإىل تعذر احل�س�ل
على حل�ل مل�سكالتهم ب�قت قيا�سي نظراً
البكال�ري��س .كما يقدم الكثري من
اخلدمات الأخرى والتي تهم الطلبة ،ولدى لقلة عدد امل�ظفني املخت�سني بحل هذه
الق�سم روؤية باأن ي�سبح من�ذج ًا خلدمات امل�ساكل يف مكان واحد.
كما قام الفريق ملدة �سنة كاملة مبراجعة
اللتحاق ال�ساملة يف ال�رشق الأو�سط
ال�سيا�سات واخلدمات خالل تاأ�سي�س
بالتعاون مع الطلبة وبتقدمي خدمات
الق�سم ،حيث نق�م بتقدمي خدمات اأهم
مركزية مبتكرة.
جهتني يف قطاع �س�ؤون الطالب وهما
ﻣﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ؟
اإدارتي القب�ل والت�سجيل ،لذلك عملنا
تاأ�س�س الق�سم يف منت�سف عام ،2014
كثرياً على تدريب م�ظفينا ب�سكل كبري
وقد كان لآراء الطلبة ومالحظاتهم التي
ومتقن خالل العام 2015-2014

مكاتب خدمة العمالء لالإجابة على ا�سئلة وا�ستف�سارات

لل��س�ل اإىل اأعلى م�ست�يات اجل�دة يف
تقدمي اخلدمات لتحقيق اأعلى ن�سبة ر�سا
لطلبتنا.
ﻣﻦ أﻳﻦ اﺳﺘﻮﺣﻴﺘﻢ ﻓﻜﺮة
اﻟﻘﺴﻢ؟

فكرة الق�سم م�ست�حاة من املفه�م
احلديث وامل�ستخدم بكرثة يف اجلامعات
الأمريكية ول ي�جد يف ال�رشق الأو�سط اإل
يف اجلامعة الأمريكية يف القاهرة التي
تطبقه ب�س�رته الب�سيطة ،لذا فقد قمنا
بالت�ا�سل مع هذه اجلهات اأثناء تاأ�سي�س
الق�سم لال�ستفادة من خرباتهم وجتاربهم
يف هذا املجال .وتتمح�ر الفكرة يف اإن�ساء
مكاتب خدمة عمالء خا�سة لالإجابة على
الأ�سئلة ال�رشيعة ،واحلالت التي يغلب
عليها طابع التحقيق ،وقد يتم حت�يل

بع�س احلالت املعقدة اإىل الأق�سام
الأخرى املتخ�س�سة.
ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﺪاف اﻟﻘﺴﻢ؟

اأهم اأهداف الق�سم ه� ت�سهيل وتب�سيط
خدمات القب�ل والت�سجيل ،اإ�سافة اإىل
تقدمي هذه اخلدمات للطلبة ب�سكل يلبي
احتياجاتهم وت�قعاتهم ،وقد مت اإعادة
هيكلة  8خدمات يطرحها الق�سم لتحقيق
هذه الأهداف.
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ؟

خدمات ا�ست�سارية للطلبة الراغبني
باللتحاق يف اجلامعة ،وخدمات لطالب
اجلامعات الأخرى التي لديها اتفاقيات
مع جامعة قطر ،وكذلك ا�ستالم اأو ت�سليم
امل�ستندات للطلبة اجلدد ،وت�عيتهم
ببع�س املعل�مات مثل امل�اعيد املهمة،
اللقاءات التعريفية ،واملنح الدرا�سية،
وكذلك التح�يل من اجلامعات الأخرى.
اأما بالن�سبة خلدمات الت�سجيل فت�سمل
جميع اخلدمات الذاتية للطلبة املقيدين
يف اجلامعة ،مثل اإ�سدار ال�ثائق
وامل�ستندات ،وت�عيتهم ب�سيا�سات ول�ائح
اجلامعة ،وخدمات ال�سجالت الطالبية
وغريها.

يقدم الق�سم ن�عني من اخلدمات وهما
خدمات القب�ل وخدمات الت�سجيل .وي�سمل
ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻫﻤﺘﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ
القب�ل جميع اخلدمات التي يحتاجها
ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ؟
الطالب قبل قب�له يف اجلامعة حلني
جنحنا اإىل حد كبري يف حت�سني اخلدمات
اكتمال اإجراءات قب�له ر�سمي ًا واأهمها
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ا�ستخدام نظام الرتقيم  Qmaticلرفع ج�دة اخلدمات

وتبني لنا ذلك من خالل ا�ستطالع اآراء
الطلبة وال�ستبانة ال�سهرية .وعمل الق�سم
منذ ن�ساأته على رفع ج�دة اخلدمات
املقدمة للطلبة وابتكر الكثري من
ال��سائل يف �سبيل هذا الهدف ومن اأهم
هذه ال��سائل والتي �ساهمت كثريا يف
رفع ج�دة اخلدمات هي نظام الرتقيم
 ،Qmaticحيث اأ�سبحت اخلدمات
منظمة ب�سكل اأكرب ومت تقليل وقت انتظار
الطلبة ،وذلك مراعاة لظروفهم واأوقات
حما�رشاتهم.
كما مت تفعيل التكن�ل�جيا ب�سكل كبري
من خالل ال�ستعانة مب�قع اجلامعة
الإلكرتوين وال�ستفادة من اخلدمات
املتاحة على م�اقع اخلدمة الذاتية (بانر)
والربيد الإلكرتوين للطلبة ،مما �سهل على
الطالب احل�س�ل على اخلدمات املطل�بة،
ومن الأمثلة على ذلك ،خدمة احل�س�ل
على ن�سخ اإ�سافية من ال�سهادات اجلامعية
للخريجني من دون اأن يح�رش الطالب
اإىل اجلامعة .بالإ�سافة اإىل تقليل ال�قت
املطل�ب لإجناز املعامالت ،فاأ�سبحت
الكثري من اخلدمات التي كانت ت�ستغرق
اأيام ًا واأ�سابيع لتنفيذها ،تاأخذ �ساعات
فقط لإجنازها.

١٠

ﻣﺎذا ﺑﻌﺪ أن ﻳﻠﺘﺤﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻫﻞ ﻳﻨﺘﻬﻲ دورﻛﻢ
ﻣﻌﻪ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﻗﺒﻮﻟﻪ؟

ي�فر الق�سم للطالب الكثري من اخلدمات
حتى بعد اأن يتم قب�له وطيلة حياته
اجلامعية ،كل ما يحتاجه من ال�ثائق
وامل�ستندات الأكادميية ل�ستخدامها
داخل اأو خارج الدولة .كما يعمل الق�سم
على تقدمي ن�سائح اإر�سادية وت�ع�ية
تتعلق بكيفية ت�سجيل املقررات الدرا�سية
والت�عية بال�سيا�سات اجلامعية املتعلقة
بالطلبة وامل�اعيد املهمة.
ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺬاﺗﻴﺔ وا\ﻧﻈﻤﺔ ا3ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،
أﻳﻦ ﻳﻘﻊ ﻧﺸﺎﻃﻜﻢ وﺧﺪﻣﺎﺗﻜﻢ
ﻣﻨﻪ؟

منذ تاأ�سي�س الق�سم عملنا على حت�يل
اخلدمات ال�رقية اإىل الكرتونية قدر
الإمكان وهذا ما ي�ساهم يف حت�سني ج�دة
اخلدمات وتقليل وقت انتظار الطالب.
وعمل الق�سم اأي�سا على العتماد على
الربيد اللكرتوين للت�ا�سل مع الطالب،
على �سبيل املثال عند تقدمي الطالب على

�سهادة اإىل من يهمه الأمر اأو اأي م�ستند
ر�سمي اآخر يتم اإر�سال بريد الكرتوين
لإخطاره باأن الطلب جاهز لال�ستالم.
واأخرياً ي�سعى الق�سم اإىل تعزيز دور
الطالب وحتفيزه على ا�ستخدام اخلدمات
الإلكرتونية الذاتية والأنظمة الإلكرتونية
مع تعزيز حتمله للم�س�ؤولية واتخاذ
القرارات بنف�سه.
إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺗﺴﻬﻤﻮن ﻓﻲ ﻧﺠﺎح
اﻟﻄﻠﺒﺔ؟

الطالب ه� حم�ر اهتمام الق�سم ،لذلك
يرتتب علينا اأن نقدم املعل�مة ال�سحيحة
والدقيقة للطالب بكل ثقة اإ�سافة اإىل
ت�سهيل ح�س�له عل اخلدمات املطل�بة
مبا ي�سمن حتقيقه للنجاح يف اجلامعة.
وميكنني اأن اأق�ل باأن النجاح ياأتي من
اإر�ساد الطالب وم�ساعدته والهتمام
به وت�جيهه لتخطي التحديات التي قد
ت�اجهه خالل م�سريته التعليمية .وي�سعى
الق�سم دائم َا لأن يك�ن يف ت�ا�سل م�ستمر
مع الٌق�سام الأخرى مثل الربنامج
التاأ�سي�سي والإر�ساد الأكادميي وغريها
من اأجل تزويد الطالب بال�سيا�سات

اجلديدة وامل�اعيد املهمة .ونعمل دائم ًا
على حث الطالب على ا�ستخدام م�قع
اجلامعة للح�س�ل على املعل�مات
ت�سجيع ًا له لالعتماد على نف�سه يف كل
املهام.

ن�فر للطالب كل ما يحتاجه من ال�ثائق وامل�ستندات

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻠﻮن
ﻣﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ؟
وﻫﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺎون أو ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ
ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ؟

ي�سعى الق�سم لتك�ين عالقات وطيدة مع
كافة الكليات والأق�سام التابعة لقطاع
�س�ؤون الطالب يف اجلامعة .فنق�م حاليا
بالت�ا�سل مع جميع اأق�سام قطاع �س�ؤون
الطالب ومعظم كليات اجلامعة لتزويد
الطالب بجميع امل�ستجدات وال�سيا�سات
التي تخ�سه .كما ي�جد هناك بع�س
العالقات مع جهات اإدارية من خارج
اجلامعة مثل بع�س ال�زارات وال�سفارات
وغالب ًا تك�ن فيما يتعلق مبعل�مات
اخلريجني الذين يرغب�ن بال�سفر اأو
الدرا�سة يف اخلارج.
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻤﻮﻫﺎ ﺧﻼل ﻫﺬه
اﻟﺴﻨﺔ؟

هناك اأربعة حتديات رئي�سية ت�اجهنا
والتي تتمثل يف نق�س عدد امل�ظفني
لدى الق�سم ،حيث يعمل لدى ق�سم البنني
م�ظف واحد متخ�س�س و 3م�ظفات لدى
ق�سم البنات ،وهذا ما يزيد �سع�بة الأمر
ويقلل من فر�سة اإجناز خدمات الطالب
بال�رشعة واجل�دة املطل�بة .ويتمثل
التحدي الثاين ب�سيق املكان يف مبنى
القب�ل والت�سجيل وخا�سة يف فرتات
بداية ونهاية الف�س�ل الدرا�سية ،حيث
يت�افد الطلبة اإىل الق�سم لت�سليم وا�ستالم
امل�ستندات مما ي�ؤدي اإىل حدوث بع�س
الزدحام والتاأخري .ويكمن التحدي
الثالث يف العتماد ب�سكل كبري على طلبة

العمل اجلزئي ،فيما يتمثل التحدي الرابع
يف املعامالت ال�رقية ،الأمر الذي ي�ؤدي
اإىل تاأخري اإجناز اخلدمات ،علم ًا باأننا
ن�سعى للتغلب على هذا الأمر من خالل
جعلها خدمات الكرتونية لكن تتطلب
ت�ساعف جه�د من الأق�سام الأخرى
وفرتات زمنية قد تط�ل.

 "Stopولكننا الآن نتحرك برتوي نح�
هذا الهدف ب�سبب التحديات التي ذكرت
�سابقاً.
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر ﻣﻲ ﺳﻠﻴﻢ وﻫﻲ
ان ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح؟

يف احلقيقة اأ�سعر مب�س�ؤولية كبرية كل
ﻟﺪﻳﻜﻢ رؤﻳﺔ ﺑﺄن ﺗﺼﺒﺤﻮا ﻧﻤﻮذﺟ ًﺎ ي�م واأنا متجهة اإىل مكتبي واأت�ساءل
يف داخلي هل �ساأمتكن من تاأدية جميع
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﺘﺤﺎق اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اخلدمات للطلبة؟ هل �سري�سى الطالب
اﻟﺸﺮق ا\وﺳﻂ ،ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﺤﺪ ان؟
عن اخلدمات املقدمة؟ هل ح�سل على
طبعا من املخطط له واملت�قع اأن نحقق
املعل�مات ال�سحيحة من امل�ظفني؟
هذه الروؤية يف فرتة ترتاوح ما بني  3اأو
لذلك فاإين اأعترب جناح الطالب يف
� 5سن�ات ،وللجامعة ت�جه اإيجابي يدعم املرحلة اجلامعية واإكماله هذه املرحلة
روؤيتنا واأهدافنا يف هذا الإطار .لذلك يق�م ب�س�رة �سليمة ،م�س�ؤولية كبرية تقع على
الق�سم الآن بطرح مبادرات ومناق�سات
عاتقي اأنا وفريقي واأمتنى اأن اأوفق فيها
ت�سب يف اأهداف التط�ير والت��سع ،كما
واأق�م مب�س�ؤولياتي فيها على اأح�سن
نخطط اأن ن�سبح مركز خدمات �سامل
وجه ويبقى الت�فيق والنجاح هبة من
وهذا ه� املعنى احلقيقي لـ "One-
اهلل عز وجل.
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ا3رﺷﺎد ا\ﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
»ﺣﺪد ﻣﻮﻗﻌﻚ«

نظم مكتب الإر�ساد الأكادميي بكلية
الآداب والعل�م فعالية "حدد م�قعك"
للبنني مب�ساركة  100طالب و 200طالبة
من الكلية .وتهدف هذه الفعالية اإىل تعزيز
دور الإر�ساد الأكادميي لدى طلبة كلية
الآداب والعل�م يف جامعة قطر وبناء
عالقة فعالة بني املر�سدين الأكادمييني
والطلبة خارج نطاق املكتب يف بيئة
ودية ومرحبة اإ�سافة اإىل ت�سجيع الطلبة
على التعلم بطريقة جديدة من خالل
الأن�سطة الرتفيهية ،اإذ تتيح اجلامعة
لكل طلبتها فر�سة للنجاح والتميز عرب
خدمات الدعم وامل�ساندة الأكادميية
وغري الأكادميية.وبهذه املنا�سبة ،قالت
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الأ�ستاذة �رشوق عبد القادر القحطاين
رئي�س مكتب الإر�ساد الأكادميي لكلية
الآداب والعل�م» :اأ�سبحت فعالية الت�س�يق
ملكاتب الإر�ساد الأكادميي لكلية الآداب
والعل�م ،التي تقام يف ف�سل الربيع من
كل عام درا�سي ،ذات �سمعة طيبة على
م�ست�ى املركز والكلية ،مما يجذب الطلبة
بكافة م�ست�ياتهم حل�س�رها وامل�ساركة
الفعالة يف خمتلف الأن�سطة املتن�عة
واملفيدة يف ج� تعليمي وترفيهي معا.
ويطمح مكتب الإر�ساد الأكادميي لكلية
الآداب والعل�م اإىل تط�ير الفعالية يف
كل عام حتى ي�سل �سداها جلميع طلبة
اجلامعة واأن تك�ن فعالية على م�ست�ى
جامعة قطر ولي�س فقط على م�ست�ى
مكاتب الإر�ساد«.
واأ�سافت القحطاين :اأقيمت فعالية »حـدد
م�قعك« هذا العام حتت اإ�رشاف مركز
الإر�ساد الأكادميي يف كلية الآداب
والعل�م ،وذلك بهدف اإزالة وك�رش احل�اجز
بني املر�سدين الأكادمييني والطلبة .وقد
ت�سمنت الفعالية اأن�سطة ترفيهية اإىل
جانب املعل�مات التي يحتاجها الطلبة
مثل و�سعهم الأكادميي واخلدمات
التي يقدمها املركز واأهم اخلدمات
املت�فرة يف املرافق اجلامعية (كال�احة
الأكادميية واملكتبة والدعم الطالبي
وغريها) والتي ت�سهم جميعها يف دعم
الطالب وت�سهيل م�س�اره الأكادميي.
وتهدف الفعالية كذلك اإىل ا�ستغالل
دافعية الطلبة لالإ�سهام يف تط�ير اأداء
املر�سد والطالب معا .وقد كانت الفعالية
ناجحة جدا حيث ا�ستقطبت عددا كبريا
من الطلبة يف ج� من التفاعل ال�دي
مع املر�سدين وقد متركزت اأن�سطة هذه
الفعالية ح�ل الطالب نف�سه ومدى
معرفته وقدرته على التاأقلم مع الأ�سئلة
والأن�سطة املطروحة.

وعن اأهم الفعاليات القادمة ملكتب
الإر�ساد الأكادميي بكلية الآداب والعل�م،
قالت الأ�ستاذة �رشوق القحطاين�» :س�ف
تقام ور�سة (كيف تختار تخ�س�سك)،
حيث اأن هذه ال�ر�سة تقام كل ف�سل
خريف ،وذلك تبعا لكلية الآداب والعل�م
حيث اأنها تفتح باب التقدمي على
التخ�س�سات الأدبية والعلمية يف ف�سل
اخلريف من كل عام ،ولهذا اأ�سبحت
مكاتب الإر�ساد الكادميية يف الكلية
تقيم هذا ال�ر�سة كل عام بهدف تعريف
الطلبة على التخ�س�سات املتاحة يف
الكلية وامل�اعيد واخلط�ات ال�سحيحة
للتقدمي عليها و�رشوط القب�ل وفر�س
العمل ما بعد التخرج ،ويتم هذا بالتعاون
مع مركز اخلدمات املهنية الذين يق�م�ن
من جهتهم مب�ساعدة الطلبة لختيار
التخ�س�س الأف�سل لهم«.
ومن اجلدير بالذكر ،اأن مكتب الإر�ساد

الأكادميي لكلية الآداب والعل�م ي�سعى
اإىل تزويد الطالب مبختلف املعل�مات
واملهارات التي من �ساأنها اأن تعمل
على ت�سهيل العملية الأكادميية للطالب
من خالل اإر�ساده ل�ستك�ساف اخلطط
الدرا�سية املنا�سبة له ،وخط�ات الت�سجيل،
وامل�اعيد املهمة وم�ساعدته على التكيف
مع البيئة اجلامعية ،وتزويده باملهارات
الأكادميية التي ترفع من م�ست�ى
حت�سيله العلمي وم�اجهة التحديات التي
قد ت�اجهه خالل م�سريته الأكادميية.
بالإ�سافة اإىل ت�سجيعه على النخراط يف
الأن�سطة والفعاليات املختلفة ،مما ي�ؤدي
اإىل اإبراز مهاراته وقدراته املتن�عة،
كما يطمح اإىل التميز والدقة يف العمل
عند تقدمي امل�س�رة والن�سيحة ،وذلك
من خالل خلق اأف�سل جتربة من الإر�ساد
الأكادميي لكل طالب ،وم�ساعدته يف
حتقيق اأهدافه الأكادميية واملهنية.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ
ﻟرﺷﺎد ا\ﻛﺎدﻳﻤﻲ

Appointment Manager
بقلم :عبري م��سى ،مر�سدة اأكادميية

مراجعة :وداد ربيعة ،مدير مركز الر�ساد الأكادميي

امل�ا�سيع املراد مناق�ستها كالتخ�س�سات للم�عد  15دقيقة .ويحدد اأوقات جلل�سات
الإر�ساد مراعيا اأن هناك اأوقات خا�سة
والربامج الأكادميية املتاحة ،و�رشوط
التخ�س�س والتح�يل ،وال��سع الأكادميي للطلبة املعر�سني للخطر واأخرى للطلبة
العاديني باأوقات خمتلفة ترتاوح بني
للطالب ،ومتطلبات التخرج ،و�سع�بات
 15دقيقة وال�ساعة تقريبا ح�سب و�سع
التعلم ومراكز الدعم بحيث يتمكن
املر�سد من بحث حالة الطالب واخلدمات الطالب .ومن ثم يق�م الطالب با�ستعرا�س
املنا�سبة ل��سعه وتقدمي اإر�ساد وت�جيه الأوقات املتاحة لدى مر�سده وباختيار
امل�عد املنا�سب ل��سعه وال�قت املنا�سب
�سليم خالل اجلل�سة الإر�سادية.
نظراً لتن�ع الفئات الطالبية
له.
يتيح برنامج منظم امل�اعيد خا�سية
واحتياجاتهم املختلفة يف جامعة قطر
ت�ثيق املالحظات وال�ثائق ال�سيء الذي من خالل ا�ستخدام نظام من�سق امل�اعيد
فقد �سعى مركز الإر�ساد الأكادميي اإىل
ي�ستطيع املر�سد الأكادميي معرفة عدد
ميكن الطالب من مراجعتها بعد اجلل�سة
تفعيل خدمة الإر�ساد عن طريق حجز
وا�ستخدامها كمرجع اأ�سا�سي لالإر�سادات ون�عية الطلبة الذين �سيق�م مبقابلتهم
امل�اعيد مبا يتنا�سب مع �ساعات العمل
يف الي�م التايل في�ستطيع بذلك التح�سري
املتفق عليها مع املر�سد الأكادميي.
الر�سمية واحتياجات الطالب وذلك
للم�عد مع الطالب بدرا�سة و�سعه
بالإ�سافة اإىل خدمة حجز امل�اعيد،
من خالل ا�ستخدام اأحدث ال��سائل
الأكادميي قبل جل�سة الإر�ساد .اأما
تخ�س�س مكاتب الإر�ساد الأكادميي يف
التكن�ل�جية حلجز وت�ثيق امل�اعيد
فائدة ا�ستخدام برنامج من�سق امل�اعيد
جميع الكليات �ساعات حمددة للزيارات
الإر�سادية متمث ًال يف برنامج من�سق
املفت�حة بحيث يتمكن الطالب من زيارة للطالب فيق�م بتقليل وقت النتظار الذي
امل�اعيد  .Appointment Managerمر�سده الأكادميي دون م�عد م�سبق وذلك �سينتظره ل� كان املر�سد م�سغ�ل مع
يف عام  2013قام مركز الإر�ساد
ت�سهي ًال للطالب الذي ي�سعب عليه التقيد طالب اأو طلبة اآخرين وي�ستفيد من جل�سة
الأكادميي با�ستخدام برنامج منظم
الإر�ساد ب�سكل اأف�سل ملعرفة املر�سد
ب�ساعات معينه مثل الطلبة امل�ظف�ن
ل��سعه �سابقاً.
امل�اعيد ل��سع اآلية مرنة ملراجعة املر�سد اأومن لديهم التزامات كثرية.
الأكادميي يف جميع مكاتب الإر�ساد
قد يعتقد البع�س اأن �ساعة هي وقت
ي�ساعد منظم امل�اعيد الطالب يف حجز
الأكادميي يف جامعة قطر .حيث يتيح
ط�يل جلل�سة الإر�ساد الأكادميي ،ولكن
م�عده مع املر�سد الأكادميي وهذا من
الربنامج للطالب اختيار الي�م وال�قت
�ساأنه تنظيم وقت ك ًال من الطالب واملر�سد يعترب هذا ال�قت منا�سبا بالن�سبة للطلبة
املنا�سب لزيارة مر�سده الأكادميي
ب�سكل فعال يف ذات ال�قت .ويفتح املر�سد املعر�سني للخطر ،ملا يحتاجه مثل
وحتديد النقاط املراد مناق�ستها ب�س�ره
ه�ؤلء الطلبة من وقت اأط�ل وجهد يف
الأكادميي م�اعيد لعدد من ال�ساعات
مناق�سة و�سعهم الأكادميي و�رشح
م�سبقة كاأن يحدد الطالب يف طلب امل�عد املحددة لكل ي�م ويك�ن احلد الأدنى
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�سيا�سات اجلامعة التي يجب عليهم
معرفتها ،اإ�سافة اإىل مناق�سة اأ�سباب تدين
م�ست�اهم الأكادميي وو�سع خطة تط�ير
ذاتي مل�ساعدتهم على اخلروج من اخلطر.
ويف حال احتاج و�سع الطالب اإىل اإحالة
جلهة معينة ،يق�م املر�سد الأكادميي
باإحالة الطالب اإىل اإحدى املراكز الداعمة
يف اجلامعة ومن ثم يق�م الطالب بتدوين
خطته للتط�ير الذاتي واأهدافه الأكادميية
قريبة وبعيدة املدى ،ومن ثم تقييم
املعل�مات التي ح�سل عليها يف اجلل�سة.
ويعد ا�ستخدام منظم امل�اعيد اإحدى
الطرق التي ي�سعى فيها املر�سد
لتعليم الطلبة املحافظة على اأوقاتهم
وتنظيمها ب�سكل عملي واحرتام اأوقات
الآخرين .بحيث ميكن للطالب اإلغاء
امل�عد مع املر�سد ل� رغب بذلك تاركا
الفر�سة لطالب اآخر حلجز هذا امل�عد.
كم ي�ستطيع املر�سد ال�ستفادة من هذا
ال�قت بالن�سغال باأعمال اأخرى .وبنف�س
الطريقة ي�ستطيع املر�سد اإلغاء م�عده مع
الطالب من خالل برنامج منظم امل�اعيد
اإذا كان هناك و�سع طارئ م�فرا على
الطالب عناء القدوم اإىل مكتبه والنتظار
بل يعطيه الفر�سة حلجز م�عد اآخر
منا�سب له.
فمنظم امل�اعيد من ناحية ه� جدولة

مل�اعيد املر�سد الأكادميي مع طلبته ومن
ناحية اأخرى ي�ساعد املر�سد الأكادميي
على تدوين مالحظاته عن و�سع الطالب
الأكادميي وما مت مناق�سته مع الطالب
خالل جل�سة الإر�ساد .فيعترب هذا النظام
خمزنا ملعل�مات اإر�ساد الطلبة وملف ًا لكل
طالب ميكن املر�سد من الرج�ع للجل�سات
ال�سابقة ملعرفة ما مت مناق�سته ،وبالتايل
املتابعة مع الطالب بناء على ما مت
التفاق عليه يف اجلل�سات ال�سابقة.
وكذلك ي�ساعد منظم امل�اعيد املر�سد
الأكادميي يف حتميل ال�ثائق التي لها
اأهمية يف جل�سة اإر�ساد الطالب مثل عقد
النجاح الأكادميي ،وك�سف عالمات
الطالب ،والدرجات التي مت ت�قعها
للف�سل الدرا�سي وكذلك خطة الطالب
للنجاح.
كما ي�ستخدم منظم امل�اعيد ك��سيلة
فعالة لتح�يل الطالب من واإىل الأ�ساتذة
املر�سدين يف الكليات ومن�سقي مراكز
الدعم واخلدمات يف احلرم اجلامعي
بحيث يتم الإملام وتتبع احتياجات كل
طالب من عدة ج�انب خمتلفة وذلك من
خالل برنامج وا�سح .كما يعد هذا النظام
و�سيلة فعالة للح�س�ل على الإح�سائيات
والتقارير للم�ساعدة يف تط�ير الإر�ساد
الأكادميي ومثال على هذه التقارير:

• عدد الطلبة الذين قابل�ا املر�سد
الأكادميي يف اأ�سب�ع احلذف والإ�سافة
• ال�قت الذي يق�سيه املر�سد يف جل�سة
الإر�ساد
• ال�قت الذي انتظره الطالب حتى يرى
املر�سد
كما يتم العتماد على هذه البيانات
ل�ستخراج العديد من التقارير الدقيقة
لتقييم العملية الإر�سادية ويتم الأخذ
مبالحظات الطالب واملر�سدين لتط�ير
الإر�ساد الأكادميي واخلدمات املقدمة
لطالب جامعة قطر .ومنظم امل�اعيد لي�س
فقط و�سيلة مل�ساعدة الطالب واملر�سد،
لكنه اأي�سا و�سيلة مل�ساعدة القائمني على
تط�ير عملية الإر�ساد يف اجلامعة على
اتخاذ القرارات وتط�ير عملية الإر�ساد
الأكادميي ،فمن خالل الإح�سائيات
والبيانات املتاحة من خالل من�سق
امل�اعيد ميكن لإدارة مركز الإر�ساد
الأكادميي اتخاذ قرارات مبنية على اأ�س�س
واإح�سائيات.
وهنا ندع� كل طالب اإىل معرفة كيفية
ا�ستخدام من�سق امل�اعيد حلجز م�عد مع
مر�سده الأكادميي ،من خالل الدخ�ل
على امل�قع الإلكرتوين ملن�سق امل�اعيد
myadvisor.qu.edu.qa
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نظم مكتب الإر�ساد الأكادميي بكلية
الهند�سة فعالية بعن�ان "مهرجان الربيع
لالإر�ساد الأكادميي" وذلك يف �سهر اأبريل
املا�سي ،وهدف املهرجان اإىل ت�طيد
العالقة بني املر�سدين الأكادمييني
والطالب ،والرتويج خلدمات مكتب
الإر�ساد و�سيا�سات اجلامعة يف قالب غري
اأكادميي.
من جانبها اأ�سارت الدكت�رة كرامة
حامدي رئي�س مكتب الإر�ساد الأكادميي
بكلية الهند�سة وال�سيدلة والطب اإىل
اأن من اأهم اأ�سباب ا�ستبقاء الطلبة يف
اجلامعة ه� الن�سيحة ال�سحيحة والتي
ياأخذها الطالب اأو الطالبة من املر�سد.
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م�ؤكدة اأن املر�سد ه� اأول �سخ�س يقابله
الطالب خالل اللقاء التعريفي وقبل
مقابلته لأي ع�س� اآخر من اأع�ساء هيئة
التدري�س .واأ�سافت" :اإننا ل نرغب باأن
يك�ن الطالب مرغم ًا عند ح�س�ره ملكتب
الإر�ساد الأكادميي ،لذا فمن املهم اأن
تك�ن العالقة التي جتمع املر�سد وطالب
عالقة وطيدة"
وجمعت الفعالية التي �سارك فيها
ثمانية اأق�سام بني الرتفيه والتعليم .ومن
بني الأق�سام امل�ساركة يف املهرجان
ركن "اأر�سم طريقك" الذي اأتاح للطلبة
امل�ساركة يف م�سابقة ر�سم تتناول
اأحالمهم وخططهم امل�ستقبلية .كما

احت�ى املهرجان على م�سابقات تعليمية
اإر�سادية ،قام خاللها الطلبة بامل�ساركة
الفاعلة يف الإجابة على اأ�سئلة ح�ل
�سيا�سات اجلامعة وخدمات الإر�ساد
الأكادميي.
كما قام الطلبة يف ركن اآخر يف املهرجان
بكتابة الر�سائل ملر�سدهم الأكادميي
وذلك بهدف تعزيز الت�ا�سل بني الطالب
ومر�سديهم .كما قدمت بع�س الأن�سطة
الرتفيهية الأخرى مثل احلناء والتقاط
ال�س�ر الذاتية (ال�سلفي) وكذلك بع�س
الأركان التي تعر�س بع�س املنتجات
كالتحف وقطع الزينة وغريها.
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اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ا\ول ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺪد
نظمت اإدارة القب�ل اللقاء اجلامعي الأول للطلبة املقب�لني
�سمن برنامج القب�ل امل�رشوط واملبكر يف �سهر ماي� املا�سي،
ا�ستقبلت خالله ح�ايل  600طالب وطالبة ممن ل يزال�ن على
مقاعد الثان�ية العامة .وهدف اللقاء اإىل تعريف الطلبة على كل
ما يحتاج�ن الطالع عليه من املعل�مات والل�ائح اجلامعية
وال�سيا�سات الأكادميية ،بالإ�سافة اإىل الت�سجيل املبكر للمقررات
الدرا�سية للف�سل خريف .2017
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ح�س�ر لفت للطالبات يف اللقاء اجلامعي الأول

وبهذه املنا�سبة ،قالت ال�سيدة ن�ف
الك�اري ،مدير �س�ؤون القب�ل والت�سجيل
اإن احلدث �سجل ح�س�را طالبيا جيدا،
معتربة اأن اللقاء اجلامعي ه� اخلط�ة
الأوىل التي تاأهل الطالب للدخ�ل يف
املرحلة اجلامعية ومعرفة حيثياتها
املتكاملة ،ويتيح للطالب الت�ا�سل مع
اأقرانهم ومقابلة اأع�ساء هيئة التدري�س
والإر�ساد الأكادميي.
واأ�سافت الك�اري اأن اجلامعة يف اإطار
�سعيها لتعزيز دور الإر�ساد الأكادميي،
خ�س�ست مر�سدا اأكادمييا لكل كلية،
يرافق طلبة الكلية املقب�لني فيها
ويعرفهم على اخلطة الدرا�سية ويتابعهم
خالل ت�سجيل املقررات الأ�سا�سية
لف�سلهم الدرا�سي الأول يف اجلامعة.
من جانبها اأ�سارت ن�رة املري ،القائم
باأعمال مدير اإدارة الت�سجيل اإىل اأن

طلبة القب�ل امل�رشوط واملبكر يتاح لهم
ت�سجيل املقررات الدرا�سية قبل جميع
طلبة اجلامعة مبن فيهم الطلبة اخلريجني
وطلبة الدرا�سات العليا ،حيث قامت
اجلامعة باإعطائهم فر�سة الت�سجيل
مبكراً يف جمم�عات املقررات الدرا�سية
املخ�س�سة لهم.
وخالل اللقاء قام الطلبة اجلدد بالت�سجيل
يف مقرراتهم الدرا�سية للف�سل الدرا�سي
خريف  2017وح�سل�ا خالله على
الإر�ساد الأكادميي الالزم للت�سجيل �سمن
اخلطة الدرا�سية .كما ح�رش الطلبة عر�س
تقدميي بعن�ان" :تعرف على جامعتك"
تعرف�ا خالله على خمتلف ال�سيا�سات
والل�ائح يف اجلامعة ،واختالف طبيعة
الدرا�سة اجلامعية مقارنة بالدوام
املدر�سي ،واملنهج اجلامعي املعتمد
على نظام ال�ساعات والف�س�ل الدرا�سية،

واملعدل الأكادميي ،وال�ساعات املكت�سبة،
وميثاق النزاهة اجلامعي ،وامل�ساركة يف
احلياة اجلامعية الطالبية.
من جانبهم اأ�ساد الطلبة اجلدد مبدى
ا�ستفادتهم من ح�س�ر اللقاء اجلامعي
الأول ،حيث قالت الطالبة رو�سة �سامل
اليافعي ":قدم يل اللقاء فكرة عن
التخ�س�س الذي اأرغب الت�سجيل فيه،
و�ساعدين على اتخاذ القرار يف اختياره،
ومبا اأنها اأول مرة يل يف اجلامعة فقد
تعرفت على اجل� اجلامعي واخلدمات
التي تقدمها اجلامعة من خالل
مطب�عات وفعاليات اللقاء".
اأما الطالبة مرمي املريخي فقالت:
"فادين اللقاء يف ر�سم طريقي و�ساعدين
على حتديد اأهدايف بدءا من ت�سجيل
امل�اد اإىل تن�سيق اجلدول ،وغري ذلك
من امل��س�عات ،كما قدم يل اللقاء ما
�ساأحتاجه ب�سفة عامة خالل ال�سن�ات
الأربع املقبلة".
واأ�سادت الطالبة العن�د ي��سف املالكي،
مبا لقته من ترحيب يف هذا اللقاء زاد
من حما�سها للدخ�ل يف اجلامعة ،خا�سة
بعد اأن تبني لها من خالل اللقاء اأهمية
تخ�س�س الهند�سة ،وحاجة الدول لها،
وذكرت ان اللقاء ا ّأهلها وزودها بكل ما
حتتاجه من معل�مات لت�سبح طالبة
جامعية تعتمد على نف�سها ،وتبدع يف
املجال الذي اختارته.
يذكر اأن القب�ل امل�رشوط واملبكر متاح
للطلبة القطريني واأبناء القطريني وحملة
ال�ثيقة القطرية احلا�سلني على ن�سبة
 %80فما ف�ق يف ال�سف احلادي ع�رش
والف�سل الدرا�سي الأول لل�سف الثاين
ع�رش واملتقدمني جلميع التخ�س�سات،
وبالن�سبة لكلية الطب فتقبل الطلبة
احلا�سلني على  %90فما ف�ق وذلك
وفق ًا ملا ه� مبني على امل�قع الر�سمي
للجامعة.
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ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺘﻬﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ  ١٠٠ﻃﺎﻟﺐ دوﻟﻲ

نظم ق�سم الطلبة الدوليني يف جامعة
قطر لقا ًءا تعريف ًيا ل�ستقبال الطلبة
الدوليني اجلدد وعددهم  100طالب
وطالبة من خمتلف دول العامل كاأمريكا
وتركيا وتايالند وغريها .و�سيبد أا الطلبة
اجلدد درا�ستهم يف الف�سل الدرا�سي
خريف  2017يف ال�سابع ع�رش من �سهر
�سبتمرب يف خمتلف برامج البكال�ري��س
والدرا�سات العليا وبرنامج اللغة العربية
لغري الناطقني بها.
ويهدف اللقاء التعريفي ال�سن�ي اإىل
م�ساعدة الطلبة الدوليني على النخراط
يف احلياة اجلامعية والتاأقلم مع بيئتهم
اجلديدة .كما يرمي هذا اللقاء اإىل تعريف
الطلبة بالإجراءات املتعلقة باحل�س�ل

٢٠

على ت�رشيح القامة على كفالة اجلامعة
وم�ساعدتهم يف الإجابة على اأ�سئلتهم
وا�ستف�ساراتهم ذات ال�سلة باحلياة
الأكادميية واحلياة يف قطر ب�سكل عام.
وقد ح�رش اللقاء اأ .هدى دب�ر رئي�س ق�سم
رحبت بدورها
الطلبة الدوليني ،التي ّ
بالطلبة اجلدد من خالل كلمة األقتها
خالل اللقاء وح ّثتهم على اجلد والجتهاد
وال�ستفادة من كافة الأن�سطة والفعاليات
التي تنظمها اجلامعة خالل العام
الدرا�سي ،وقالت« :يهدف ق�سم الطلبة
الدوليني ب�سكل رئي�س اإىل م�ساعدة الطلبة
الدوليني اجلُدد على التاأقلم مع احلياة
يف اجلامعة وقطر على ح ّد �س�اء من
خالل تعريفهم بثقافة اجلامعة والثقافة

الإ�سالمية والعربية لدولة قطر .كما
نهدف يف الق�سم اإىل الرتكيز على اأهمية
الختالفات الثقافية بني الطلبة الدوليني
ودورها يف تك�ين �سخ�سية الطالب
اجلامعي املتميز .وبدورنا فاإننا ُن�سجع
الطلبة اجلدد على الطالع على خمتلف
الثقافات وتك�ين �سداقات جديدة مع
غريهم من الطلبة من خالل امل�ساركة
يف خمتلف الأن�سطة اجلامعية» .واأكّ دت اأ.
دب�ر على ا�ستعداد ق�سم الطلبة الدوليني
اإىل ت�فري كل امل�ساعدة والت�جيه للطلبة
الدوليني خالل م�س�ارهم الأكادميي يف
اجلامعة .واخلدمات والت�سهيالت التي
ُتتيحها اجلامعة جلميع الطلبة وللطلبة
الدوليني على وجه اخل�س��س.

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ  ٣٢٠٠ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﺧﺮﻳﻒ ٢٠١٧

نظمت اجلامعة اللقاء التعريفي للطلبة
اجلدد والبالغ عددهم  3200طالب وطالبة
والذي ا�ستمر خالل الفرتة من � 10سبتمرب
وحتى � 16سبتمرب  2017يف خمتلف
الكليات والأق�سام الأكادميية يف اجلامعة.
وخالل اللقاءات التعريفية ،مت تعريف
الطلبة بكليات اجلامعة ومرافقها
ومراكزها البحثية واخلدمات التي
تهم الطالب اجلامعي خا�سة يف عامه
الأكادميي الأول ،وذلك ل�سمان جناحه
التعليمي خالل م�س�اره الأكادميي يف
اجلامعة .كما جت�ل الطلبة يف مرافق
اجلامعة املختلفة وتعرف�ا من خالل
اجل�لة التعريفية على رم�ز املباين
واأماكن القاعات الدرا�سية واملرافق
اخلدمية يف اجلامعة ،اإ�سافة اإىل
ا�ستماعهم اإىل �رشح مف�سل عن طبيعة
اخلدمات التي تقدم يف هذه املباين.

من جهتها اأ�سارت ال�سيدة ن�ف الك�اري،
مدير �س�ؤون القب�ل والت�سجيل اإىل اأن
اللقاء التعريفي يعد من اأهم املحطات
اجلامعية ومنها ت�سجيل املقررات
الدرا�سية والتعرف على الإر�ساد
الأكادميي واخلدمات واملرافق واملباين
اجلامعية .واأ�سافت باأنه يتعني على
الطالب خالل اللقاء ت�سجيل املقررات
اجلامعية للف�سل الدرا�سي الأول �سمن
خطته الدرا�سية وذلك من خالل مقابلة
املر�سد الأكادميي املخ�س�س لكليته،
والذي يق�م بدوره بتعريف الطالب
على قائمة املقررات التي علي الطالب
ت�سجيلها واأهم املعل�مات املتعلقة
بالإر�ساد الأكادميي.
من جانبه قال علي ب�كمال اأخ�سائي
اإر�ساد وت�جيه يف اإدارة القب�ل يف
جامعة قطر وع�س� يف جلنة اللقاء

التعريفي« :نهتم خالل اللقاء التعريفي
ال�سن�ي بتنظيم الأم�ر الل�ج�ستية التي
ت�سمن �سه�لة ت�سجيل الطلبة اجلدد
ملقرراتهم الدرا�سية وفق خطتهم الدرا�سية
املُحددة .ويق�م فريق خمت�س يتاألف
من اأكرث من  20مر�سد اأكادميي مبتابعة
�سري اأعمال ت�سجيل املقررات مع الطلبة
بالتعاون مع فريق من املتط�عني.
و�سيق�م الطلبة ف�ر اإمتام مرحلة ت�سجيل
املقررات بالقيام بج�لة داخل احلرم
اجلامعي للتعرف على مباين اجلامعة
ومرافقها .كما تعاون م�ظف�ن من 16
اإدارة ومركز وق�سم يف اجلامعة لتعريف
الطلبة مبختلف ج�انب احلياة اجلامعية
التي تهم الطالب يف عامه الأكادميي
الأول كق�سم امل�ساعدات املالية وق�سم
اخلدمات املهنية وق�سم املنح الدرا�سية
وغريها».
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نظم برنامج اأولياء الأم�ر باإدارة القب�ل
ملتقى اأولياء اأم�ر الطلبة اجلدد املقب�لني
للف�سل الدرا�سي خريف  2017يف 16
�سبتمرب  2017ويهدف اللقاء اإىل اإ�رشاك
اأولياء اأم�ر الطلبة اجلدد يف العملية
التعليمية واطالعهم على �سيا�سات
اجلامعة وتعزيز عملية الت�ا�سل بني
اجلامعة واأولياء الأم�ر وتط�ير عملية
التعليم من خالل �سماع تعليقاتهم
ومالحظاتهم.
وقد ت�سمن اللقاء ور�سة تدريبية قدمتها
الأ�ستاذة رمي ال�س�يدي مدير عام مركز
بداية للتط�ير املهني ،بهدف تعزيز دور
اأولياء الأم�ر يف جمتمع الطلبة اجلامعي
وت��سيح اأهمية ت�ا�سلهم مع اأبنائهم
الطالب ومع اجلامعة وبرنامج اأولياء
الأم�ر .و�سهد اللقاء م�ساركة من بع�س

اأولياء الأم�ر والطلبة واخلريجني حيث
حتدث�ا عن جتربتهم يف اجلامعة وقدم�ا
الن�سائح للطلبة اجلدد واأولياء اأم�رهم.
ولت�سهيل عملية اإر�ساد الطلبة وم�ساعدتهم
وت�جيههم ،قامت جامعة قطر باإن�ساء
الكثري من املراكز املعنية بخدمة الطالب
مثل مركز دعم التعلم ومركز الإر�ساد
الأكادميي ومكاتب م�ساعدة الطلبة
وغريها من املكاتب واملراكز التي اأن�سئت
من اأجل الطالب ،اإذ حتثه على ال�ستفادة
مما تقدمه اجلامعة لطالبها على خمتلف
الأ�سعدة.
من جانبها قالت الأ�ستاذة فاطمة
النعيمي رئي�س وحدة برنامج اأولياء
الأم�ر باإدارة القب�ل »:اإن ر�سالة برنامج
اأولياء الأم�ر تن�سب ح�ل تي�سري وتط�ير
ودعم العالقات الدائمة بني اجلامعة

واأولياء الأم�ر وم�ساعدتهم لي�سبح�ا
�رشكاء اجلامعة يف العملية التعليمية
والتط�يرية لطلبة جامعة قطر مما يدعم
املهمة التعليمية للجامعة».
واأكدت الأ�ستاذة فاطمة اأن ال�حدة تق�م
ب�سكل دوري بدع�ة اأولياء الأم�ر حل�س�ر
امللتقى لتعريفهم باخلدمات التي تقدمها
اجلامعة لأبنائها الطالب .كما تعمل
ب�سكل مت�ا�سل وم�ستمر لطالعهم على
جميع اخلدمات وال�سيا�سات اجلديدة يف
اجلامعة والتي تعزز من جناح اأبنائهم
الطلبة .واأكدت يف ختام حديثها اأن
اأولياء الأم�ر هم اأكرث فئات املجتمع
ارتباطا باجلامعة وهذا ما ي�ؤثر يف جناح
اأبنائهم يف العملية التعليمية يف املرحلة
اجلامعية وي�ساهم يف �سناعة م�ستقبلهم
ب�سكل اأ�سا�سي.

٢٣

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠٠ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

نظمت جامعة قطر فعالية الي�م
املفت�ح لطلبة الثان�ية يف �سهر
مار�س املا�سي و�سهدت هذه الفعالية
اإقبال كبريا من املدار�س الثان�ية
امل�ستقلة والأجنبية واخلا�سة من
البنني والبنات .وقامت الأق�سام
والكليات امل�ساركة بتزويد الطالب
الزائرين باملعل�مات ال�افية التي
متكنهم من التعرف على احلياة
الأكادميية واجلامعية يف اجلامعة.

٢٤

اإ�سافة اإىل الإجابة على جميع الأ�سئلة
وال�ستف�سارات املتعلقة بطبيعة
التخ�س�سات املختلفة و�رشوط القب�ل
و�سيا�سات الت�سجيل يف الكليات،
وامل�ستقبل املهني لهذه التخ�س�سات،
حتى يتمكن الطالب من ح�رش
اهتماماته والرتكيز على الكلية التي
ين�ي اللتحاق بها.
وقد �سارك يف الفعالية العديد من
الأق�سام والكليات يف اجلامعة اإ�سافة
اإىل م�ساركة جهات من خارج اجلامعة
ومنها وزارة التنمية الدارية والعمل
وال�س�ؤون الجتماعية ،ودار الإمناء
الجتماعي ،ورابطة خريجي جامعة
قطر ،ومركز "بداية" للتط�ير املهني
وريادة الأعمال ،وقام بتقدمي ن�سائح
وا�ست�سارات وور�سة عمل ح�ل اختيار
التخ�س�س الأكادميي املنا�سب.
واأو�سحت الأ�ستاذة �سمية الهتمي رئي�س
ق�سم الإر�ساد والت�جيه يف اجلامعة
اأن فعالة الي�م املفت�ح تعترب من اأهم
الفعاليات التي تنظمها اجلامعة حيت

اأنها تتيح الفر�سة لطلبة الثان�ية
للتعرف على اجلامعة عن قرب ،ويف
هذا الي�م تتهياأ لهم جميع ال��سائل
والكليات والأق�سام لالإجابة عن اأ�سئلتهم
وت�جيههم واإر�سادهم يف جمال اختيار
التخ�س�سات املنا�سبة لهم .بناء على
ذلك اأكدت الأ�ستاذة �سمية على اأهمية
ح�س�ر طلبة الثان�ية لهذا الي�م ملا له
من تاأثري كبري عليهم.
من جانبها قالت الأ�ستاذة اإميان عبد
امللك اأخ�سائية الإر�ساد والت�جيه ،اإن
هذه الفعالية لي�ست م�جهة للطالب فقط
واإمنا ت�ستهدف اأي�سا اأولياء الأم�ر ،حيث
مت تخ�سي�س الفرتة امل�سائية لأولياء
الأم�ر يف حني كانت الفرتة ال�سباحية
لطالب الثان�ية .وقد دعيت حل�س�ر
الفعالية اأكرث من  100مدر�سة ثان�ية
من جميع اأنحاء قطر حل�س�ر هذا الي�م
املهم لطالب الثان�ية.
واأ�سافت باأنه مت التعاون مع ق�سم
امل�ا�سالت يف اجلامعة لتنظيم ج�لت
تعريفية للطالب ح�ل مباين اجلامعة
والكليات للتعرف اأكرث على احلياة

اجلامعية وم�ساهدة اأن�سطة الطلبة
وامل�ساريع التي يقدم�نها .كما قمنا
بتعريف الطلبة مب�اعيد الختبارات
القيا�سية التح�سريية والتي ت�ؤهلهم
للقب�ل يف اجلامعة ،وذلك بالتعاون
مع ق�سم التعليم امل�ستمر والربنامج
التاأ�سي�سي.
وقالت ال�سيدة هالة اأب� �سعد الأخ�سائية
من برنامج اأولياء الأم�ر" :من خالل
الت�ا�سل معنا ي�ستطيع اأولياء الأم�ر
متابعة م�ست�ى اأبنائهم الأكادميي
ومراقبتهم عن بعد ،وذلك بعد التحاقهم
باجلامعة ،حيث يق�م الربنامج بتعريف
اأولياء الأم�ر باأهمية وج�دهم يف هذه
املرحلة من حياة اأبنائهم وتعريفهم
باأهمية دورهم يف تعزيز ثقة اأبنائهم
باأنف�سهم اأكادمييا وخا�سة يف ال�سنة
الأوىل من حياتهم اجلامعية التي تعترب
اأكرث الأوقات ح�سا�سية ،باعتبارها
مرحلة حرجة يف حياة الطالب حيث
ينتقل من بيئة املدر�سة اإىل بيئة
اجلامعة فجاأة دون حت�سري م�سبق".

٢٥

ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس

إدارة اﻟﻘﺒﻮل ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ
ا\ﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

نظمت اإدارة القب�ل ملتقى املر�سدين
الأكادمييني يف �سهر فرباير املا�سي،
بح�س�ر املر�سدين الأكادمييني من
خمتلف املدار�س الثان�ية امل�ستقلة على
م�ست�ى الدولة ،وهدف امللتقى اإىل تعزيز
�سبل الت�ا�سل بني جامعة قطر وبني
الطلبة يف املرحلة الثان�ية.

٢٦

وافتتح الفعالية الأ�ستاذ علي ب�كمال
اإىل اجلامعة ،وقال خاطر :اإن املر�سد
اأخ�سائي الإر�ساد والت�جيه باإدارة القب�ل الأكادميي لن يك�ن مر�سدا فعال اإل اإذا
ب�رشد امل�ستجدات التي تتعلق ب�رشوط
ا�ستطاع اأن ي�ؤثر يف الطالب اأكادمييا
القب�ل واأحدث التخ�س�سات املتاحة،
ومعن�يا.
بالإ�سافة اإىل ت��سيح ال�سيا�سات اجلديدة وخالل ال�ر�سة �رشح الأ�ستاذ م��سى
التي مت اتخاذها من قبل اإدارة اجلامعة
اجلمعات ممثل وحدة الربنامج التاأ�سي�سي
م�ؤخرا ،وتطرق اإىل كيفية ت�سفح م�قع
�رشوط القب�ل يف الربنامج ،كما اأعطى
اجلامعة بحلته اجلديدة.
�س�رة كاملة للح�س�ر عن ال�سيناري�هات
كما قدم مركز " بداية " للتط�ير املهني املت�قعة من الطالب بعد امتحان حتديد
ور�سة بعن�ان "املر�سد الأكادميي
امل�ست�ى ،واأ�ساف اجلمعات اأن الربنامج
الفعال" األقاها الأ�ستاذ حمم�د خاطر
التاأ�سي�سي مفيد للطالب باأي حال من
مدرب التنمية الب�رشية ،وتناولت ال�ر�سة الأح�ال ،فه� ي�ؤهل الطالب حقيقة اإىل
اأهم اخل�سال التي يجب اأن يتحلى بها
املهارات التي يجب اأن يتمتع بها يف
املر�سد الأكادميي لكي يك�ن فعال
الريا�سيات ومهارات اللغة الإجنليزية.
وناجحا وم�ؤثرا يف الطالب وخا�سة فيما وقد تخللت امللتقى ندوة تف�سيلية ح�ل
يتعلق بالنتقال من املرحلة الثان�ية
وحدة اأولياء الأم�ر يف اجلامعة ،تعرف

خاللها اولياء الأم�ر ح�ل الهدف من
هذه ال�حدة يف مد ج�س�ر الت�ا�سل بني
اجلامعة واأولياء الأم�ر بحيث ي�سبح�ن
�رشكاء يف املرحلة التعليمية مما ي�ؤثر
ب�سكل كبري واإيجابي على الطالب
اجلامعي.
واختتمت الفعالية بحلقة نقا�سية بني
مقدمي ال�ر�سة وامل�ساركني ،حتدث�ا
خاللها عن �سيا�سات اجلامعة اجلديدة
ون�سب القب�ل والر�س�م الدرا�سية وغريها
من امل�ا�سيع الهادفة .وبدورهم عرب
امل�سارك�ن يف الفعالية عن خال�س
امتنانهم حلر�س اجلامعة على عقد هذا
امللتقى ال�سن�ي ،كما اأبدوا اإعجابهم
ال�سديد بح�سن التنظيم وكرم ال�سيافة.

٢٧

ﻣﻘﺎل

ﻧﺤﻮ ﺣﻴﺎة
ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة
بقلم :رو�سن الفاع�ري

اإن النتقال من املرحلة الثان�ية اإىل احلياة
اجلامعية ،عملية م�س�قة ومقلقة يف ال�قت
ذاته ،فهي من اأجمل مراحل حياة الطالب
التي تطبع يف ذاكرته مبا تت�سمنه من
جتارب جديدة وفريدة وتفا�سيل عديدة
تختلف عن احلياة املدر�سية الروتينية
واملنتظمة.
وتختلف ت�قعات الطالب وانطباعاتهم عن
احلياة اجلامعية من طالب اإىل اآخر ،لذا على
الطالب التاأقلم مع املحيط اجلديد وتك�ين
�سداقات ،واإيجاد احلل�ل ملا يعرت�سه من
عقبات يف هذه املرحلة ،التي ت�فر اأف�سل
فر�س لبناء الذات وتزويدها بع�امل النجاح
وو�سائل م�اجهة التحديات التي تعرت�س
حياته.
يحيط الطالب اأثناء درا�سته يف اجلامعة
ج� اأكادميي وثقايف وحي�ي ،حر�ست
اجلامعة على جعله باأمت �س�رة واأكمل وجه،
فنظمت الفعاليات والن�ساطات ،واأن�ساأت
مرافق ترفيهية واجتماعية واأكادميية،
بهدف تاأمني ج� حافل وزاخر للطالب،
ي�ساعد يف بناء و�سقل �سخ�سيته اجلامعية
يف املجالت كافة ،ا�ستعداداً لالنخراط يف
احلياة املهنية والعملية.
ولأن للحياة اجلامعية تفا�سيل عدة ،ترتبط
ب�جدان الطالب و ُتطبع يف ذاكرته اإىل الأبد،
فقد اهتمت جامعة قطر بتجميل حرمها
وتزيينه بطريقة ديناميكية مبا تت�سمنه
من تفا�سيل دقيقة ومذهلة ،بحيث يك�ن

٢٨

من�سق اإداري  -اإدارة اخلدمات الطالبية

مرتع ًا لطالبي العلم ،اإذ ترت�سم مالحمها يف
اأرجائه ،وتتميز الأبنية املتناثرة يف اأرجاء
احلرم اجلامعي بجمال معمارها الذي يجمع
بني الطراز احلديث والطراز الرتاثي الأ�سيل
الذي يعتمد على فن العمارة الإ�سالمية،
فيجمع بني الأ�سالة واحلداثة ،ويجعل
املتج�ل يف اأرجائه ي�ست�سعر عراقة املا�سي،
وروح الع�رش ،ويظهر ب�سكل جلي احلفاظ
على اله�ية العربية الإ�سالمية.
واإذا قمت بج�لة يف احلرم اجلامعي اأذهلك
جماله من ت�ساميم دقيقة واأل�ان متنا�سقة،
فت�سعر عزيزي الطالب باحلظ�ة يف خ�سم
حياة جامعية زاخرة تق�سيها يف جامعتك
الأم "جامعة قطر".
وت� ّؤمن اجلامعة للطالب حياة جامعية
متكاملة ،ينهل فيها من العلم واملعرفة
من جهة ،وي�ستمتع من خاللها بالن�ساطات
الجتماعية والرتفيهية والفعاليات والأندية
الطالبية من جهة اأخرى ،فت�سقل �سخ�سيته
وتنم� وتتبل�ر لتحقق النجاح املن�س�د.
عزيزي الطالب … اإن ما متر به من جتارب
خمتلفة يف مراحل حياتك ،ل �سيما مرحلة
احلياة اجلامعية يهيئك لالعتماد على
النف�س والقدرة على اتخاذ القرارات والتفكري
النا�سج؛ فمن خاللها تكت�سب اخلربات من
املجتمع ومن زمالئك ،وتتهياأ الفر�سة
لتك�ين عالقات اجتماعية والتعرف على
ثقافات خمتلفة ت�ساعدك يف بناء م�ستقبلك
املهني والعلمي والجتماعي .فامل�ساركة
يف الأعمال التط�عية والت�ظيف الطالبي

والفعاليات والأندية الطالبية التي ت�فرها
اجلامعة من خالل احل�س�ر والتفاعل ،له
الأثر الكبري يف �سقل �سخ�سيتك وتنمية
مهاراتك مما ي�ؤهلك م�ستقب ًال لأن ت�سبح
�سانع قرار وذو �سخ�سية فريدة م�ستقلة.
ولكي ت�سنع م�ستقبلك بنجاح  ،،،اأهدي
لك هذه الن�سيحة:
"اقراأَ ،،،وا ِزن ،،،خطّ ط  ،،،ا�سرت�سد  ،،،جد
لنف�سك دخالً"
اقراأ :خ�س�س وقت ًا للقراءة والطالع لتنمية
اأفكارك.
وا ِزن :وا ِزن بني حياتك الجتماعية
والدرا�سية فالدرا�سة والتح�سيل الأكادميي
ه� ال�سيء الأ�سا�سي الذي قدمت من اأجله اإىل
اجلامعة.
خطط� :سع اخلطط ال�سليمة لت�سل اإىل هدفك
بنجاح ومن خالل اأق�رش الطرق.
ا�سرت�سد :ا�ستعن باملر�سد الأكادميي  ،،،فه�
م�ج�د من اأجلك.
جد لنف�سك دخالً :الت�ظيف الطالبي فر�سة
لالعتماد على الذات وتنمية املهارات
وت�فري الدخل.
واأخريا ً ،،،ليكن ق�ل الإمام ال�سافعي نربا�س ًا
ي�سيء لك طريق العلم والعمل:
تعلم فلي�س املـرء ي�لـد عالـمــا
ولي�س اأخ� علم كمن ه� جاهـل
واإن كبري القـــ�م ل علـم عـنـده
�سغري اإذا التف َّْت عليه اجلحافل
واإن �سغري الق�م اإن كان عاملا
كبــيــر اإذا ُر َّدت اإليه املحـافـل

اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

�سمن اإطار اتفاقية �رشاكة مع �رشكة
اأوريدو ،افتتح الدكت�ر خالد اخلنجي نائب
رئي�س اجلامعة ل�س�ؤون الطالب ،والأ�ستاذ
اأحمد النعمة مدير املبيعات واخلدمات يف
�رشكة اأوريدو والأ�ستاذ عبد اهلل اليافعي
مدير �س�ؤون احلياة الطالبية واخلدمات
يف اجلامعة ،مقر "املجل�س الرتفيهي
الطالبي" وه� عبارة عن م�ساحة ترفيهية
خم�س�سة للطلبة وتعترب الأوىل من ن�عها
باجلامعة.
ويهدف املجل�س اإىل متكني طلبة
اجلامعة من ال�ستمتاع باأحدث التقنيات
والبتكارات من اأوريدو وت�فري م�ساحة
لهم للت�ا�سل وت�سفح الإنرتنت املجاين
عرب ال�اي-فاي ال�رشيع �س�برنت ،كما
ي�سمل جمم�عة من الألعاب الإلكرتونية
مع �سا�ستني تفاعليتني وجهاز خدمة

ذاتية ل�سحن الأجهزة الذكية .و�سيك�ن
املجل�س مفت�ح اأمام الطالب طيلة اأيام
الأ�سب�ع خالل �ساعات العمل يف اجلامعة
(� 7:30س 2:30-م)
وبهذه املنا�سبة قال الدكت�ر اخلنجي"
"اإن اجلامعة ت�سعى من خالل اإن�ساء
هذا املجل�س اإىل ت�فري بيئة تكن�ل�جية
تفاعلية ُتتيح لطلبة اجلامعة فر�سة
الندماج يف احلياة الطالبية ،حيث تلتزم
اجلامعة كم�ؤ�س�سة تعليمية بتقدمي كافة
و�سائل الدعم وامل�ساندة التي ُترثي جتربة
الطلبة الأكادميية وتق ّدم لهم خمتلف
اخلدمات الالزمة التي ُت�سهل م�س�ارهم
الدرا�سي.
واأ�ساف اخلنجي ":اأقمنا �رشاكة مع
�رشكة اأوريدو يف جمال احلياة الطالبية
ك�رشاكتنا معها يف املجال الأكادميي،
وناأمل اأن ُتثمر هذه ال�رشاكة يف اإطالق

مزيد من املبادرات التي ت�سب يف
م�سلحة طلبة اجلامعة".
من جانبه قال ال�سيد اأحمد النعمة " ن�ؤمن
باأهمية ت�سجيع وحتفيز الطالب من اأجل
حتقيق اأحالمهم وذلك من خالل ت�فري
اأحدث التقنيات والبتكارات لهم يف
اجلامعة ،وتاأتي هذه الرعاية انطالقا من
اإميان �رشكة اأوريدو بدورها املجتمعي
يف اإثراء حياة الأفراد وحتفيز التنمية
الب�رشية من خالل تقنيات الت�سال التي
ب��سعها متكني املجتمع من التقدم التقني
والرقمي.
ُيذكر اأن التفاقية املُربمة بني جامعة
قطر و اأوريدو تهدف ب�سكل رئي�س مل�ساعدة
طلبة جامعة قطر خالل درا�ستهم ،وذلك
من خالل تقدمي تقنيات ترثي حياتهم عرب
�سبكة �س�برنت من اأوريدو.

٢٩

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻔﻞ »ﺗﻜﺮﻳﻢ «٢٠١٧
ﻟﻄﻼﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ

نظمت اإدارة الأن�سطة الطالبية يف جامعة
قطر حفل "تكرمي  "2017للطالب
والطالبات ،والذي يهدف اإىل تقدير جه�د
 175طالب و 152طالبة والذين اأبدوا
فاعلية ون�ساطا يف املجال غري الأكادميي،
كما مت اأي�سا تكرمي �رشكاء اجلامعة ،وذلك
بح�س�ر �سعادة الدكت�ر ح�سن بن را�سد
الدرهم رئي�س جامعة قطر ،والدكت�ر خالد
اخلنجي نائب رئي�س اجلامعة ل�س�ؤون
الطالب ،والأ�ستاذ عبد اهلل اليافعي مدير
�س�ؤون احلياة الطالبية واخلدمات.

٣٠

تهدف الحتفالية ال�سن�ية ،اإىل تقدير
جه�د طلبة اجلامعة الذين اأبدوا فاعلية
ون�ساطا احلياة الطالبية ،والذين كان�ا
من�ذجا مثاليا يف جمالت الأن�سطة
الطالبية والريا�سية ،واأي�سا يف جمال
التط�ع واخلدمة املجتمعية ،بالإ�سافة
اإىل الطالب الذين اأظهروا اأثرا يف جمال
القيادة الطالبية ،و�سمل التكرمي �رشكاء
اجلامعة من امل�ؤ�س�سات والأفراد ،الذين
كان لهم دور بارز يف دعم الأن�سطة
الطالبية يف اجلامعة وت�جيه الطلبة
ت�سجيعا منها لروح املبادرة.
وتن�عت فئات التكرمي اإىل ج�ائز القيادة
الطالبية ،وج�ائز الأن�سطة الطالبية،
وج�ائز الأن�سطة الريا�سية ،بالإ�سافة
اإىل جائزة الإجناز الريا�سي الداخلي

واخلارجي ،وج�ائز التط�ع واخلدمة
املجتمعية ،املنظمات املتميزة ،وج�ائز
ال�رشكاء.
وبهذه املنا�سبة ،قال الدكت�ر ح�سن
الدرهم رئي�س جامعة قطر اإن اجلامعة
خرجت اأجيال وقيادات يف جميع
املجالت ،اأثبت�ا جدارة يف املنا�سب
التي تقلدوها فيما بعد ،مل يعتمد ه�ؤلء
املتميزين على التح�سيل الأكادميي
فح�سب ،بل �ساهم�ا اإىل جانب الدار�سة
الأكادميية يف اأن�سطة واأعمال تط�عية
�ساهمت يف �سقل م�اهبهم و�سخ�سياتهم،
واأبرزت اجلانب الق�ي فيهم ".
واأ�ساف د .الدرهم" :الأن�سطة الطالبية
ت�سهم ب�سكل كبري يف تنمية املهارات
التي يحتاجها اخلريج فيما بعد يف �س�ق

العمل ،ول ميكن اأن نعد هذه الأن�سطة
اأن�سطة ل �سفية واإمنا هي اأن�سطة تكمل
الأن�سطة ال�سفية وتعزز عند الفرد ثقافة
العطاء والإنتاج ،فنحن ل نريد خريج
يح�سل على �سهادة جامعية ويرحل ،نريد
طالبا جامعيا ،فاجلامعة جتمع العق�ل
والأن�سطة والق�ى كاأنها مدينة م�سغرة،
فيها كل �سيء ،وهذا ما مييز املجتمع
اجلامعي عن غريه ،وحني تتحد وتلتقي
هذه العق�ل ل �سك اأنها �ستبدع و�ستخرج
اأف�سل ما لدى الإن�سان".
ومن جانبه ،قال الدكت�ر خالد اخلنجي
نائب رئي�س اجلامعة ل�س�ؤون الطالب:
"حتر�س اجلامعة منذ تاأ�سي�سها على اجلمع
بني الأن�سطة ال�سفية والأن�سطة الال�سفية،
ومن هذا املنطلق تقيم اجلامعة هذا التكرمي

٣١

درا�ستي يعطي تن�عا يف اخلربة التي
اأكت�سبها يف حياتي ،فهذا التن�ع يرثي
معرفتي ويعلمني كيف اأدير وقتي واأنظمه
كما اأن الريا�سة بحد ذاتها تعد حمفزة
ومن�سطة للحياة".
ومن جانبها قالت الطالبة ن�ر يحيى من
كلية الآداب والعل�م والفائزة بفئة الأن�سطة
الريا�سية" :اأ�سعر الي�م ب�سعادة بالغة على
الرغم من اأن ما اأكرم به الي�م بعيدا عن
جمال تخ�س�سي اإل اأن الريا�سة تعطيني
راحة كبرية وت�سفي ذهني وتخرج الطاقة
ال�سلبية مني".
وعن ف�زها ،قالت الطالبة �سمية جمال
عبد العزيز من كلية ال�سيدلة والفائزة
بفئة الأن�سطة الطالبية" :لقد فزت بجائزة
ت�فري العناية للمري�س يف م�ؤمتر ال�رشق
الأو�سط ،"،واأ�سافت" :اأ�سعر بالفرح والفخر
اأنني مثلت كليتي ب�سكل م�رشف يف م�ؤمتر
ي�سم طالبا من جميع اأنحاء العامل،
وي�سعدين الي�م اأن اأت�جه بال�سكر للجامعة
على ما قدمته لنا من دعم ولكلية ال�سيدلة
على اتاحه الفر�س لنا مل�ساركة مبثل هذه
املحافل الدولية والعاملية".
ال�سن�ي لطالبها الذين اأظهروا اأثرا يف احلياة
الطالبية ،واأنا متاأكد من اأن التميز يف
احلياة الطالبية ،دائما ما ي�ساحبه متيزا
يف احلياة الأكادميية واملهنية والدرا�سية،
واأمتنى اأن يك�ن هذا التكرمي بداية
مل�سرية اأخرى من النجاحات لدى طالبنا
وطالباتنا".
وقال الأ�ستاذ عبد اهلل اليافعي مدير �س�ؤون
احلياة الطالبية واخلدمات" :ت�سعى اجلامعة
من خالل هذا التكرمي الذي تنظمه اإىل دعم
طلبتها الذين اأثبت�ا جدارتهم يف جمالت
القيادة والتط�ع واخلدمة املجتمعية،
بالإ�سافة اإىل الأن�سطة الطالبية والريا�سية،
وذلك من اأجل ت�سجيعهم على امل�ساركة يف
خمتلف الأن�سطة والفعاليات التي تنظمها
اجلامعة بهدف �سقل اأفكارهم ومهاراتهم
وت��سيع مداركهم وقدراتهم ،وه� ما
�سيفيدهم يف حياتهم امل�ستقبلية".

٣٢

اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﻮن
من جهتهم عرب الطلبة املكرم�ن عن بالغ
�سعادتهم بهذا التكرمي الذي ح�سل�ا عليه
يف جمالت احلياة الطالبية املختلفة ،حيث
قال الطالب حممد م�سطفى فايد من كلية
الهند�سة والفائز بفئة الأن�سطة الريا�سية:
"اإنها املرة الأوىل التي يتم فيها تكرميي
بحفل كهذا ،وهذا الت�سجيع يدعم كثريا
م�سريتي املهنية والدرا�سية فت�سليط ال�س�ء
على ما اأنت متميز به يجعلك ل اإراديا تط�ر
نف�سك به ،ومع اأن امل�ازنة بني تخ�س�سي
الدرا�سي يف الهند�سة وجمال �سغفي يف
الريا�سة يعد �سعبا لكنه لي�س م�ستحيال
وباإمكان الإن�سان ال�سغ�ف اأن يحقق جناحا
يف املجالني.
كما قال الطالب عثمان اأبا �سيخ من كلية
القان�ن والفائز بفئة الأن�سطة الريا�سية:
"اإن اختالف جمال �سغفي عن جمال

ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ
كما مت خالل احلفل تكرمي الفائزين بج�ائز
احلياة الطالبية بفئاتها اخلم�س ،وهي
جائزة القيادة الطالبية ،وجائزة الأندية
واملنظمات الطالبية ،وجائزة العمل
التط�عي ،وجائزة الت�ظيف الطالبي،
وجائزة الطالب الريا�سي ،وهي ج�ائز
متكن الطالب وت�سجعهم على النخراط
يف الأن�سطة واحلياة اجلامعية التي تدعم
خرباتهم التعليمية وتزودهم باملهارات
وت�سقل من�هم ال�سخ�سي.
يذكر اأن اجلامعة تطلق ج�ائز احلياة
الطالبية �سن�ي ًا �سمن اأهدافها لتفعيل
الأن�سطة الطالبية خارج القاعات الدرا�سية،
ويتم فتح باب الت�سجيل لها يف �سهر مار�س
من كل عام ،حيث ميكن للطلبة املحقفني
ل�رشوط ومعايري اجل�ائز التقدمي عليها من
خالل نظام اخلدمة الذاتية بانر.

اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ
»أﻧﺎ إﻏﺎﺛﻲ«

نظم مركز التط�ع واخلدمة املجتمعية
بجامعة قطر بالتعاون مع قطر اخلريية
يف قاعة الربنامج املتميز "اأنا اإغاثي"
يف م��سمه الثاين الذي امتد ل�سهر كامل
وهدف اإىل بث ال�عي بني طالب جامعة
قطر ح�ل الإغاثة وم�اجهة الك�ارث.
وي�سعي برنامج "اأنا اإغاثي  "2اإىل ح�سد
الدعم لالجئني ال�س�ريني وذلك يف اإطار
التعاون بني مركز التط�ع واخلدمة
املجتمعية بجامعة قطر وطالبها مع
جمعية قطر اخلريية ،وذلك لال�ستفادة
من روح املبادرة لدى ال�سباب ،وال�قت
املت�فر لدى الطلبة اجلامعيني يف دعم
اجله�د التط�عية ،وخدمة الق�سايا
الإن�سانية يف العامل.
واأكد الأ�ستاذ عبد اهلل اليافعي مدير

�س�ؤون احلياة الطالبية واخلدمات يف
اجلامعة يف حديثه اأن هذا امل�رشوع
ميثل فر�سة كبرية خلدمة جمال التط�ع
يف العمل الإن�ساين؛ من�ها اإىل ما تقدمه
جامعة قطر وطالبها يف هذا املجال من
جه .م�سيف ًا باأننا فخ�رون بهذه التجربة
و�سعيدون بطالبنا الذين ك�نا من
م�رشفة ،الأمر الذي
خاللهم فرقا اإغاثية ّ
خلق روح التناف�س بينهم يف عمل اخلري،
كما اأثمرت هذه التجربة عن نتائج رائعة
مل نكن نت�قعها.
بدوره ثمن نا�رش املغي�سيب مدير اإدارة
الربامج املجتمعية يف قطر اخلريية دور
جامعة قطر وطالبها جله�دهم الرائدة
يف جمال العمل اخلريي من خالل "اأنا
اإغاثي" يف م��سمه الأول ،مذكرا باأن هذه

املبادرة مبادرة �سابقة من ن�عها وهي
ت�ستهدف الالجئني ال�س�ريني والذين
ميرون بظروف �سعبة ،واأ�ساف باأن
التط�ع يف هذه املبادرة ه� تط�ع �سامل
�س�اء كان ماليا اأو بدنيا اأو اإعالميا.
ويف هذا ال�سدد قالت الطالبة اآلء
نايف ع�س� اللجنة الطالبية املنظمة
اإن الهدف ه� ت�عية املحيط اجلامعي
بالعمل الإغاثي من خالل م�ساركة البيئة
اجلامعية يف دعم وتنظيم امل�ساريع
الإغاثية يف الدول املنك�بة وخا�سة
�س�ريا م�ستعر�سة بع�س امل�ساريع
امل�ستهدفة يف هذا امل��سم وهي اإعادة
بناء مدر�سة يف ريف اإدلب واأخرى
يف البقاع .كما قامت فريوز طارق
ع�س� اللجنة املنظمة للحفل بالتعريف
باملبادرة واأهدافها وجلانها.

٣٣

ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر »ﺳﻜﻴﻚ ﻗﺮﻳﺘﻨﺎ« ...

 ٣٠ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ  ١٨دوﻟﺔ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ
اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ٢٠١٧

متيزت القرية الثقافية هذا العام بتن�عها وغناء م�سم�نها ،حيث اختتمت فعالياتها
التي كانت بعن�ان (�سكيك قريتنا) ،بعد اأن �سارك فيها  30فريقا من  18بلدا ،الأمر
الذي يعك�س التن�ع احل�ساري الكبري الذي تتمتع به اجلامعة والذي ينعك�س على
احلياة اجلامعية يف ن�احيها وجتلياتها املختلفة.

٣٤

وال�سع�ب املختلفة وتقبل الآخر.
من جانبها اأ�سادت الأ�ستاذة �سل�ى زينل
رئي�س ق�سم الفعاليات والأن�سطة بدور
الطالب الكبري يف اإجناح فعاليات القرية
الثقافية لهذا العام ،معربة عن �سعادتها
مبا قدمه الطلبة من عرو�س م�رشحية
وفعاليات ثقافية .وقالت الأ�ستاذة ":ل�ل
عمل الطالب جنبا اإىل جنب وم�ساعدة
الأجنحة بع�سها بع�سا وت�سجيع جميع
ال�سيد عبداهلل اليافعي
امل�ساركني لأنف�سهم وبث روح املناف�سة
ت�رشيح ل ُه بهذه املنا�سبة ،قال
ويف
ٍ
الطيبة والأخ�ية بينهم ،ملا تكللت هذه
الأ�ستاذ عبداهلل اليافعي مدير �س�ؤون احلياة القرية بالنجاح".
الطالبية واخلدمات " :اإن اجلامعة ت�سعى
ويف اختتام امل�سابقة وعلى �سعيد
من خالل تنظيم مثل هذه الفعاليات اإىل
الأجنحة الطالبية لفرق البنني ،حل اجلناح
تعريف واإطالع طلبة ومنت�سبي اجلامعة
ال�س�داين يف املركز الأول ،فيما حقق
على الإرث الثقايف للدول امل�ساركة من
اجلناح ال�س�ري املركز الثاين ،وحل اجلناح
خالل اأجنحة وفعاليات خا�سة ،تعك�س
الفل�سطيني يف املركز الثالث ،اأما اأجنحة
روؤيتهم لتقاليدهم وقيمهم الثقافية
البنات ،فقد كان املركز الأول من ن�سيب
املختلفة .كما يرثي هذا احلدث الطالبي
اجلناح الفل�سطيني ،تاله اجلناح العراقي
املميز كل عام احلرم اجلامعي بثقافات
يف املركز الثاين ،بينما حل اجلناح اليمني
ال�سع�ب املختلفة ،وي�ساهم يف خلق
يف املركز الثالث.
اأج�اء من التفاعل بني الطالب ،وتعزيز
اأما على م�ست�ى العرو�س الفلكل�رية
وتاأكيد الحرتام املتبادل لثقافات الدول
بنني ،فقد اأحرز عر�س اجلناح الفل�سطيني

املركز الأول ،بينما كان العر�س ال�س�داين
يف املركز الثاين ،وجاء املركز الثالث من
ن�سيب العر�س امل�رشي .اأما العرو�س
الفلكل�رية بنات ،فقد حقق العر�س
الفل�سطيني اأي�سا املركز الأول ،وح�سل
العر�س ال�س�ري وال�س�داين على املركزين
الثاين والثالث على الت�ايل.
وقد ُت ِّ�جت الفعالية بلجنتي حتكيم ،حيث
تك�نت جلنة حتكيم الأجنحة من :امل�س�ر
را�سد املهندي ،والفنانة الت�سكيلية هنادي
الدروي�س ،وامل�س�ر عبد العزيز الكبي�سي،
بينما تك�نت جلنة حتكيم عرو�س البنني
من :الفنان �سلمان املري ،والفنان اأحمد
عبد اهلل ،والإعالمي د .حمد الفيا�س.
ويف لقاءات مع ممثلي وروؤ�ساء اأجنحة
الدول امل�ساركة قال الطالب حممد فار�س
ح�ت ممثال عن اجلناح ال�س�ري :اإن �سبب
اختيار ا�سم "معل�ل" للجناح ال�س�ري،
يرمز اإىل قرية �س�رية تبعد عن العا�سمة
دم�سق م�سافة  56كيل� مرتا ،واأهلها ما
يزال�ن يتكلم�ن اللغة الآرامية اإىل وقتنا
هذا ،وي�جد بها العديد من املزارات
ال�سياحية والدينية الهامة مما جعلها مزارا
مهما لكثري من ال�سياح.

٣٥

من جانبه قال الطالب اأجمد ع�سام اأحد
امل�ساركني يف اجلناح ال�س�داين اأن الن�سخة
العا�رشة حظيت باهتمام كبري من الطلبة،
مما اأدى اإىل مناف�سة اأكرب مقارنة مع
الأع�ام ال�سابقة ،ونتيجة لذلك فقد كانت
اأفكار الأجنحة امل�ساركة مبدعة وغري
تقليدية اأبدا .واأ�ساف اأجمد اأن �سبب اختيار
"قبة املهدي" عن�ان ًا للجناح ال�س�داين ه�
ال�سعي لتعريف الطالب بالزعيم الروحي

٣٦

لدولة ال�س�دان اأحد اأهم املنا�سلني �سد
الحتالل الإجنليزي وه� حممد املهدي،
وتقديرا من ال�سعب ال�س�داين لزعيمهم
بن�ا له �رشيحا ذا قبة مميزة ت�سمى قبة
املهدي ،وتقع هذه القبة يف مدينة يف اأم
درمان.
وقال الطالب ح�سام الع�رشي م�س�ؤول
اجلناح الفل�سطيني" :اإن اجلناح الفل�سطيني
ا�ستعمل اأدوات ت�سهل على الزائر فهم

املعامل التاريخية لقبة ال�سخرة وحمت�اها،
فقد ا�ستخدمنا نظارة
( )3D VRلت��سيح ال�س�رة وروؤية الإبداع
ب�س�رة حية" .ون�ه الع�رشي اأن الزي
الذي يرتديه كامل الفريق ه� زي الدبكة
الفل�سطينية الرتاثية ،فالدبكة الفل�سطينية
تعترب من اأهم الثقافات التي يعتز بها
الفل�سطيني�ن ويعتربونها مميزة لرتاثهم
الفكري وخمزونهم الثقايف اإىل حد كبري.

ﻣﻘﺎل

اﺳﺘﻤﺘﻊ أﻛﺜﺮ ..
ﻟﺘﻨﺠﺰ أﻛﺜﺮ
بقلم اخلريجة :قمر منري بدر

كلية الهند�سة

بالأن�سطة الأخرى .ينبع ذلك من �سغفك
ل يت�جب عليك اأن تك�ن روب�ت ًا لإجناز
ما عليك اإجنازه .ي�ساع يف احلرم اجلامعي يف عملك /درا�ستك والذي يحدده �سيئان
رئي�سيان وهما :حبك ملا تعمل ،اأو اأنك
وم�اقع الت�ا�سل الجتماعي باأنه اإن
كنت �ستق�سي بع�س ال�قت يف ال�ستمتاع ترى باأن عملك له قيمة ما .وهنا تاأتي
قيمة �س�ؤال الذات يف كل عمل تق�م به.
بن�ساط ما ،فاإنه بال�رشورة ي�ؤدي اإىل
التق�سري يف حق احلياة الأكادميية .يف
اإن فل�سفة اإجناز اأم�ر اأكرث يف ظل
هذا املقال نناق�س هذا امل��س�ع انطالقا النخراط يف اأن�سطة اأخرى ،ه� اأمر �سعب
من ال�س�ؤال :ملاذا يزيد ال�ستمتاع من
التطبيق .من هنا ي�ساركنا "�سك�ت ي�نغ"
عرف الكفاءة على اأنها يف بع�س الن�سائح التي �ساعدته على
كفاءة العمل؟ هنا ُن ِّ
مقدار الإجناز يف زمن معني.
تخطي حتديات مثرية لالهتمام يف
قد يزيد ت�فري بع�س ال�ساعات من هنا
حياته .يف الفيدي� امل�ج�د يف البارك�د
وهناك من وقتنا املتاح لإجناز ما ه�
اأدناه يحدثنا �سك�ت عن اأحد حتدياته
على قائمة املهام .ولكن زيادة وقتنا
وه� حتدي الـ  MITحيث قرر درا�سة
يقل معه �رشعة الإجناز التي عرفناها
درجة بكال�ري��س يف عل�م احلا�س�ب
�سابقا بـ "الكفاءة" .ذلك لأن معظم طرق (وه� برنامج ملدة � 4سن�ات) اأراد �سك�ت
ت�فري ال�قت تاأتي من حرمان اأنف�سنا من اأن ينهيه يف �سنة واحدة فقط .نلخ�س اأهم
ممار�سة اأن�سطة اأخرى تتيح لنا ا�ستخدام
ن�سائحه يف النقاط التالية:
خاليا خمتلفة من اأدمغتنا ،رمبا تك�ن
 .1اعرف النتائج :تابع مقدار عملك
ريا�سة مف�سلة ،اأو حتديات جديدة ،اأو
الفعلي با�ستمرار .من ال�سهل ال�سع�ر
لقاءاً اجتماعياً ،وذلك ي�ؤدي بال�رشورة
بالذنب اأثناء القيام بن�ساطات اأخرى اإذا
اإىل تقليل الت�تر وال�ستعداد للقيام
كان هناك عمل ل يزال عليك اإجنازه.
 .2ان�سم لتجارب جديدة :هذه املعادلة
بالعمل بكفاءة اأعلى.
قد ت�سبح و�سفة للك�سل بكل �سه�لة.
ال�ستمتاع ب�قتنا غري كاف لزيادة
بدل من ذلك ،ان�سم لتجارب جديدة؛
كفاءاتنا يف العمل؛ فاإن اأحد اأ�سباب
�سجل يف مقررات جديدة ،ان�سم
قلة الكفاءة ه� عدم الرتباط بالعمل،
مل�ؤ�س�سات ذات فكرة ت�ؤمن بها اأو تهتم
حيث اإنه يجب األ يقل عن مدى ارتباطنا

بن�ساطها ،وابحث عن حتديات مثرية.
معنى ذلك اأن الفر�سة اإذا كانت ل تاأتي
من تلقاء نف�سها ميكنك خلق جدول
متن�ع لنف�سك.
 .3اعرف احلافز :ي�سع �سك�ت قاعدة
ينطلق منها وهي اأنه اإذا مل يعرف
احلافز لفعل �سيء ما فه� ل يفعله.
احلافز ال�سيء غري م�سم�ل هنا (مثال:
اأن اأنهي م�رشوعي حتى اأجنح يف
املقرر) هذا حافز �سعيف ،عليك اإيجاد
ما ه� اأف�سل منه .اإيجاد هدفك الأ�سمى
مما تفعله ي�ساعدك على الرتباط مبا
تق�م به.
 .4ا�ستخدم الأهداف الي�مية :كتابة
اأهدافك الي�مية ت�ساعدك على النخراط
يف ن�ساطات اأخرى عند متابعتك ملا
مت اإجنازه وما ميكن اإجنازه يف وقت
لحق؛ كما يجعلك على اطالع على
مقدار كفاءتك.
 .5اقتل امللل :امللل ه� العدو الأكرب؛
لأنه يفتقر لالإنتاجية ويفتقر للمتعة
وبالتايل فه� �رش حمتم يجب جتنبه.
يف النهاية ،تختلف جتربة كل �سخ�س
عن الآخر يف طريقتهم لزيادة الكفاءة يف
العمل؛ وهنا تاأتي اأهمية التجربة ليتعرف
كل منا على نف�سه ويجعل حياته اأقل
جدية ،واأكرث اإنتاجية.

٣٧

ﻣﻘﺎل

ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﻔﺴﻚ
واﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد
ﺣﺎﻓﺰ
بقلم د .ك�رتني �سرتيكر

عقدت م�ؤخراً ور�سة عمل عن التنمية
ُ
املهنية ملجم�عة من طاقم �س�ؤون
الطلبة يف جامعة قطر ،وقد طَ رح اأحدهم
هذا ال�س�ؤال" :كيف ُحت ِّفز الطالب؟".
فكانت اإجابتي ب�سيطة وخمت�رشة" :اأنت
ل حتفزهم ،ول اأنا اأق�م بذلك اأي�ساً!"
هناك تعبري �سائع مفاده" :ميكنك
اأن تق�د ج�اداً للنبع ،ولكن ل ميكنك
اإرغامه على ال�رشب" ،وكذلك ه� احلال
مع التحفيز ،فيمكنك اأن تك�ن حي�ي ًا
وملهم ًا وحما�سي ًا مع طالبك وزمالئك،
ولكن ل ميكنك حتفيزهم للقيام بعمل ما
اإذا مل يك�ن�ا متحفزين داخلي ًا من تلقاء
اأنف�سهم.
ولكن ال�س�ؤال املهم هنا ه� هل ُيعد
احلافز اأمراً �رشوري ًا يف حياة طالبنا
وزمالئنا واأنف�سنا؟ الإجابة بكل تاأكيد
هي اأجل .فقد اأظهرت الدرا�سات مراراً
وتكراراً اأن تاأثري م�ست�ى التحفيز عند
الأ�سخا�س لتحقيق النجاح الأكادميي
واملهني اأكرب من تاأثري "الذكاء
والقدرات ال�سخ�سية وم�ست�ى املعا�س"
(براد�ساو وقرانت� .1994 ،سرتادل،
 ،)2010فحتى ل� كنت ذكي ًا جداً
وماهراً جداً اأو كنت ثرياً ،لن ت�سبح
ناجح ًا ما مل تكن حمفزاً لذلك.

٣٨

م�ست�سار مدير �س�ؤون احلياة الطالبية واخلدمات

ومبا اأن احلافز له اأهمية ق�س�ى فما
دورنا يف �س�ؤون الطلبة مل�ساعدة
اأنف�سنا وطالبنا على اإيجاد ذلك احلافز؟
لالإجابة على هذا الت�ساوؤل يجب علينا
الرج�ع اإىل الأبحاث مرة اأخرى ،قال
اأريلي (" )2016ميكننا م�ساعدة طالبنا
على اإيجاد احلافز من خالل تهيئة بيئة
منا�سبة تدعم املمار�سات الرئي�سية
الثالث التالية:
 .1الرتكيز على املغزى
 .2ت�يل امل�س�ؤولية
 .3واأخذ املنظ�ر الداخلي بعني العتبار
�سي�ساعدك ما تبقى من هذه املقالة
على حل لغز احلافز من خالل التمعن
باملمار�سات الثالث اأعاله و�ستعرف
كيفية ال�ستفادة منها لت�سهيل وتنمية
احلافز بداخلك وبداخل الآخرين.
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺰى

يف حال قلت لك اإنك �ستعمل على
التنظيف وراء �سخ�س اآخر وكذلك
�ستنفق عليه الكثري من املال ط�ال
الثماين ع�رشة �سنة املقبلة ،فقد يك�ن
ردك "م�ستحيل ،ل اأرغب يف ذلك!"
وبالطبع املهنة التي و�سفتها للت�

هذا املقال مرتجم من الإجنليزية

تبدو غري �سارة على الإطالق ،ومع
ذلك هناك الكثري منا يرغب يف تلك
املهنة ،فتلك هي مهنة الآباء ،ونحن
كاآباء نق�م بتلك املهنة لأننا جند
مغزى ومعنى عظيما يف تربية الطفل،
ون�ستمتع بالأب�ة بحل�ها ومرها لأن
املغزى يعطينا احلافز ،وكما قال اأريلي
(" )2016الأ�سياء التي متنحنا ال�سعادة
احلقيقية هي الأ�سياء املُتاأَ ِّ�سلة التي
حتتاج ملجه�د اأكرب ولها مغزى اأعمق.".
الأن�سطة الهادفة متنحنا ذلك احلافز.
اأ�سارت اأبحاث (بينك  )2011اإىل اأن
"الغاية هي اأكرب حافز على الإطالق"،
ففي حال بدى عليك اأنت اأو طالبك اأو
زمالوؤك ال�سجر اأو الإحباط جتاه مهمة
معينة اأو حما�رشة معينة فقد ل تتمكن
من تغيري املهمة املطل�بة منك ولكن
ميكنك تغيري منظ�رك جتاه تلك املهمة،
ومن اأجل تغيري منظ�رك ا�ساأل نف�سك
الأ�سئلة التالية " :كيف �سي�ساعد عملي
الآخرين؟ وما املغزى من املهمة؟"
(اأريلي  ،)2016فعند اأخذ منظ�ر
خمتلف �ستجد املعنى واملغزى املفيد
من تلك املهمة ،وعند اإيجاد املغزى
�ستجد احلافز .عندما ُنغري من منظ�رنا
بحيث ُنركِّز على املغزى �سيتال�سى
الإحباط من داخلنا ويتح�ل اإىل حافز،

خال�سة الأمر اإن املغزى ه� احلافز.
ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

عندما ي�سعر الأ�سخا�س باأنهم مرتبط�ن
بت�رشفاتهم واأعمالهم ويعتربونها جزءاً
من �سخ�سيتهم �سيزداد احلافز لديهم
بكل ب�ساطة ،وقد اأ�سار (بينك )2011
اإىل هذه النظرية مبفه�م "ال�ستقالل
الذاتي" .حيث قال:
اال�ستقالل الذاتي هو بكل ب�ساطة
التوجيه الذاتي ،بحيث ميتلك
االأ�سخا�ص بع�ص ال�سلطة على
ت�رصفاتهم واأعمالهم واإعطائهم احلرية
يف حتديد وقت ومكان وكيفية القيام
بتلك االأعمال وكذلك حرية اختيار
االأ�سخا�ص مل�ساركتهم بها.
وعندما ُنعطي طالبنا الفر�سة لل�سع�ر
بحرية اتخاذ القرار مثل حرية اختيار
الطالب مل�ادهم الدرا�سية للف�سل
املقبل ،اأو حرية تخطيط وتنظيم حدث
معني ،فاإننا نهيئ الطالب لل�سع�ر
�سجع
بال�ستقالل الذاتي .وعندما ُن ِ
الطالب اأو الزمالء على اإجراء تعديل
على مهامهم وتنفيذ املطل�ب منهم
بطريقتهم اخلا�سة فاإننا ُن�سعرهم
بحافز ال�ستقالل الذاتي ،وعندما ت�سعر
باأن لديك بع�س ال�سلطة على مهامك
ف�ست�سعر بالرتابط مع املهمة و�ستك�ن
حمفزاً لتحقيق الأهداف.
أﺧﺬ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر

هل �سبق لك اأن حاولت و�سف جتربة
رائعة قمت بها (مثل رحلة ترفيهية اأو
م�قف م�سحك ح�سل معك يف اإجازة
نهاية الأ�سب�ع) ورغم حماولتك و�سف
تفا�سيل تلك التجربة ل�سديقك فاإنه مل

يفهم التجربة اأو مل ينظر اإليها بنف�س
منظ�رك؟ جميع احلقائق والتفا�سيل
التي �رشحتها قد ل جتذب انتباه
وم�ساعر ال�سخ�س الآخر ،فهذا جمرد
مثال على ما ي�سميه (باركري  )2016بـ
"الفرق بني املنظ�ر الداخلي واملنظ�ر
اخلارجي ".وهذا الفرق ي�سبه الفرق بني
القيام مبهمة اأو وظيفة ب�سغف بحيث ل
ت�سعر مبرور ال�قت والقيام مبهمة مبلل
بحيث تنظر اإىل ال�ساعة كل دقيقة! يف
احلالة الأوىل كنت ت�سعر بالندماج يف
املهمة لأنك كنت تاأخذ املنظ�ر الداخلي
مما جذبك �سع�رياً ،ولكن يف احلالة
الثانية كنت تتمنى اأن مير ال�قت ب�رشعة
لأنك كنت تاأخذ املنظ�ر اخلارجي مما
جعلك ت�سعر بامللل وبكل تاأكيد مل تكن
متحفزاً.
�سلَّط (باركري  )2016ال�س�ء على مثال
رائع عندما حتدث عن كيفية ممار�سة
الأ�سخا�س للتمارين الريا�سية ،فالكثري
منا غري متحفزاً للقيام بالتمارين
الريا�سية لأننا ناأخذ املنظ�ر اخلارجي
بالرغم من اأننا نعلم مدى الفائدة
ال�سحية للريا�سة واأننا �سنحب الريا�سة
مبجرد جتربتها:

ال�سع�ر الهائل الذي ت�سعر به عند
النتهاء من التمارين الريا�سية ،فه�ؤلء
الأ�سخا�س ا�ستغل�ا املنظ�ر الداخلي
لتحفيزهم على ممار�سة الريا�سة.
و ُيعترب احلافز جمرد �سع�ر ،وهناك
ق�ى عاطفية وم�ساعر خمتلفة حتركك
اأنت وزمالئك وطالبك ،فيجب عليكم
العرتاف بها وا�ستيعابها وكذلك
ال�سيطرة على امل�ساعر والأفعال من اأجل
ال�سع�ر بالإجناز والإح�سا�س باملعنى
واملغزى ،وكما كتب اأريلي ( )2016يف
كتابه (النتيجة :املنطق اخلفي الذي
ٌي�سكل حافزنا):
نحن نرغب بال�سع�ر باأن جه�دنا
وحياتنا لها اأهمية بطريقة اأو باأخرى ...
ومن اأجل حتفيز اأنف�سنا وغرينا بطريقة
فعالة ينبغي علينا ال�سع�ر بالرتابط
واإدراك املعنى ،وتذكر اأن املعنى اأو
املغزى لي�س دائم ًا متعلق ًا بال�سعادة
ال�سخ�سية ،وميكننا الق�ل باأن احلافز
الأق�ى على الإطالق ه� ترابطنا مع
الآخرين.

ميكننا تعلم احلافز مثله مثل الكثري من
الأم�ر الأخرى يف حياتنا .قم باإعادة
اأظهرت الدرا�سات اأن االأ�سخا�ص يركزون تاأطري و�سياغة املهام والأعمال
على حلظة البداية يف التمارين
وامل�اقف بحيث يك�ن تركيزك على
الريا�سية (علماً اأن البدء يف الريا�سة
املغزى ،وانظر اإىل املهام على اأنها
يكون �سعباً) وبالتايل يخ�رصون ال�سعور �سيء متتلكه ولي�س �سيء جمب�ر على
باملتعة مبمار�سة الريا�سة الأن الرتكيز فعله ،وخذ املنظ�ر الداخلي لت�سعر
يكون على اجلزء املزعج وهو البداية
باحلي�ية ول تركز على التفا�سيل
تهيئ الطريق اإىل احلافز
يف ممار�سة الريا�سة ،ولكن هذا ال�سعور اململة .فعندما ّ
قابل للتغيري اأو من املمكن التغلب
لنف�سك اأو لغريك �ستجد احلافز يف نهاية
عليه مما يزيد من الرغبة يف ممار�سة
املطاف ،وبالرغم من اأنك ل ت�ستطيع
التمارين الريا�سية.
حتفيز الآخرين اإل اأنه ميكنك اإر�سادهم
اإىل طريق احلافز ،ومن يعلم؟ قد تع�د
اأما الأ�سخا�س الذين يركزون على
بفائدة كبرية على نف�سك عند تطبيقك
ال�سع�ر الرائع الذي حت�سل عليه يف
للخط�ات الثالث.
منت�سف التمارين الريا�سية اأو ذلك
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ﻣﻘﺎل

ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ:
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺪﻣﺞ واﻟﻨﺠﺎح
بقلم :فاتن نبيه رم�سان

رئي�س ق�سم اخلدمات العامة للطلبة

وتعزيز روح التعاون فيما بينهم خلدمة
يلعب برنامج العمل اجلزئي لطالب
اجلامعة دورا مهما يف �سقل ال�سخ�سية ،العمالء.
هنا ياأتي دورنا جميعا كاأ�سخا�س
ويعطي فر�سة للتاأهيل املهني والتزود
م�ؤثرين يف قطاع �س�ؤون الطالب ،وه�
مبختلف املهارات املطل�بة اأثناء فرتة
الدرا�سة ،وه� اأ�سبه بتطبيق عملي لآليات اأنه عند ال�ستعانة بطلبة العمل اجلزئي،
العمل يف ال�ظائف بعد التخرج ،ومعرفة يجب الرتكيز على تق�ية مهاراتهم
التي لديها تاأثري يف �سقل �سخ�سيتهم
ا�سا�سيات بيئة العمل.
وحت�سريهم لبيئة العمل بعد التخرج.
ولر�سد اأهم النتائج وامل�ؤثرات يف هذا
ومن اأهم املهارات التي يجب الرتكيز
الباب قمنا يف ق�سم اخلدمات العامة
عليها هي مهارات اإدارة ال�قت وحتقيق
للطلبة بجمع بيانات �رشيعة عن 66
طالب ًا وطالبة يعمل�ن معنا خالل الف�سل الت�ازن ،خدمة العمالء ،حل امل�سكالت،
مهارات الت�ا�سل ب�سكل فعال ،الإ�رشاف
الدرا�سي ربيع  .2017وكان الهدف
ومبادئ القيادة.
منه معرفة مدى الإ�ستفادة من برنامج
واأثبتت درا�سة اأجراها املركز ال�طني
الت�ظيف الطالبي.
لإح�سائيات التعليم التابع لإدارة
بعد حتليل تلك البيانات ،جاءت
التعليم يف ال�ليات املتحدة باأن
النتيجة لتظهر اأن  %90من ه�ؤلء
العمل ل�ساعات حمددة خالل الأ�سب�ع
الطلبة يرون اأن عملهم اجلزئي ينمي
(خا�سة داخل حرم اجلامعة) ي�ؤدي اإىل
مهاراتهم واأ�ساليب عملهم .وذكروا اأن
رفع املعدل الرتاكمي للطلبة؛ لأن هذه
هذا الربنامج ي�ؤثر ب�سكل اإيجابي على
التجربة تعمل على اإك�سابهم مهارات
حياتهم ال�سخ�سية على الرغم من اأن
 %38فقط من الطالب يت�قع�ن اأن اأج�اء التنظيم الفعال مما ينعك�س اإيجابا على
عملهم احلالية ت�سبه اإىل حد كبري اأج�اء التح�سيل العلمي وي�ؤدي اإىل �سع�رهم
بالندماج والنتماء اإىل اجلامعة .واأنها
عملهم بعد التخرج .وذكر اأغلب الطلبة
تزيد من فر�س بقاء الطالب وعدم
اأن اأكرث �سيء يعجبهم يف هذه التجربة
ان�سحابه من اجلامعة اأكرث من الذين
ه� التعرف على طلبة واأ�سخا�س جدد

٤٠

يعمل�ن ل�ساعات تتجاوز الـ � 20ساعة
يف الأ�سب�ع اأو الذين ل يعمل�ن نهائيا
بح�سب درا�سة اأجرتها جامعة اإنديانا
الأمريكية والتي �سملت ح�ايل 600
طالب وطالبة.
ومن الأ�سياء التي تلفت النتباه اأن
اإجابات الطلبة الذين يعمل�ن يف ق�سم
اخلدمات العامة للطلبة على �س�ؤالنا لهم
ح�ل ت�سنيف اأول�ياتهم من الأهم اإىل
الأقل اأهمية كانت على الرتتيب التايل:
الدرا�سة ،العمل ،العائلة ،دفع م�ساريف
التعليم اأو �رشاء مقتنيات خا�سة ،وكانت
الإجابة �سافية ومطمئنة بالن�سبة لنا
لأن الدرا�سة والعائلة كانت من اأوىل
الأول�يات لديهم مما يعطينا م�ؤ�رشا
على ال�ستقرار النف�سي للطلبة حتى حتت
�سغ�طات العمل والدرا�سة.
وهناك بع�س النقاط التي ذكرتها
جامعة ميني�س�تا يف تقريرها عن
(كيفية الختيار وال�رشاف على طلبة
الت�سغيل) والتي يجب تفاديها عند
التعامل مع طلبة العمل اجلزئي والتي
ت�ؤدي اإىل تثبيط حبهم للعمل من بينها:
جتاهل راأيهم اأو اقرتاحاتهم ب�ساأن
املهمة التي يق�م�ن بها.

اإخبارهم باأنهم جمرد طلبة عمل جزئي
ولي�س�ا بحاجة اإىل معرفة ما يجري يف
حميط عملهم.
ذكر الأخطاء اأو التق�سري الذي قام�ا
به ،وجتاهل الأ�سياء املهمة التي قام�ا
باإجنازها.
وعلى الرغم من اأهمية ال�ستعانة
بالطلبة يف ق�سم اخلدمات العامة خا�سة
يف ت�سيري العمل يف مركزي الطباعة
والت�س�ير وخدمة الطباعة الذاتية حتت

اإ�رشاف م�ظفني ،اإل اأن هناك حتديات
تقف اأمامنا يف هذا املجال ،من اأبرزها
تن�سيق اأوقات الطلبة بناء على اأوقات
فراغهم وقلة �ساعات عملهم خالل
فرتة الجازات والمتحانات وتدريبهم
على العمل الذي يتطلب مهارات خدمية
وتقنية عالية .وه� نف�س التحدي الذي
ذكره التقرير الذي ن�رشته جامعة
ميني�س�تا الأمريكية انطالقا من اآراء
منت�سبيها.

ويف النهاية اأغتنم هذه الفر�سة لأ�سكر
طالب العمل اجلزئي املميزين الذين
ترك�ا ب�سمة يف الق�سم نتيجة �سغفهم
بالعمل معنا ،حتى اأن بع�سهم تط�ع بعد
انتهاء فرتة العمل امل�سم�ح بها بالن�سبة
لهم والتي ل تتعدى الـ � 900ساعة يف
العمل ،مل يثنهم عن ذلك اأي عائق ،حتى
اأن تط�عهم كان يف فرتة المتحانات
وبدء العام الدرا�سي وهم� :سجى ي�ن�س،
ح�سن كردي ،منار دلل.

املراجع:
Brigham Young University, Indiana University- Purdue University IndianaPoils, University of Minnesota, University of Wisconsin-Madison
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ﻣﻘﺎل

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ
بقلم  :اإلهام اأحمد اليافعي

رئي�س ق�سم الت�ا�سل مع الطلبة

اخلدمات التي تقدمها اجلامعة من خالل
ي�سعى ق�سم الت�ا�سل مع الطلبة اإىل
وكالء خدمة العمالء من طلبة جامعة
اأن يك�ن اخليار الأول للطلبة يف حال
قطر ،ممن خ�سع�ا لدورات تدريبية
واجهتهم اأي عقبة اأو م�سكلة عامة،
مكثفة ،تتعلق مبفه�م مركز الت�سال،
كما يعمل على اإيجاد قن�ات ت�ا�سل
ومفه�م ا�ستخدام التكن�ل�جيا يف مركز
فعالة تت�سم باملبادرة والثبات جلميع
الت�سال وتزويدهم مبهارات الت�سال
املنتفعني من خالل:
وفن�ن ا�ستخدام الهاتف بالإ�سافة اإىل
اإك�سابهم مهارات ال�ستماع وتقنيات
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻄﻼﺑﻲ
طرح الأ�سئلة.
مت اإن�ساء مركز الت�سال الطالبي
ومن الأنظمة التي يتم ا�ستخدامها يف
مببادرة من اإدارة اخلدمات الطالبية
بقطاع �س�ؤون الطالب يف العام  .2010مركز الت�سال الطالبي ،نظام Cisco
�سهد املركز تط�راً ملح�ظ ًا خالل الأع�ام الذي يتم من خالله الرد على الت�سالت
ال�سابقة من حيث تط�ير اأنظمة الت�سال وت�سجيل املكاملات بغر�س التدريب
و�سمان ج�دة املكاملات بالإ�سافة اإىل
امل�ستخدمة وتطبيق معايري الأداء
املطبقة يف مراكز الت�سالت املعتمدة ،نظام HP Service Manager
الأمر الذي اأدى اإىل زيادة ثقة املت�سلني  ،softwareالذي يتم من خالله
تخزين قاعدة املعل�مات املتعلقة
باخلدمات التي يقدمها املركز ،والذي
اأ�سفر عن زيادة يف عدد املت�سلني خالل بالأ�سئلة اأو بيانات املت�سل ،بالإ�سافة
العام  2016والذي بلغ  55،317مت�سال اإىل خا�سية اإر�سال بريد اإلكرتوين
بزيادة مقدارها  %11عن العام  .2015للمت�سل يت�سمن �رشح ًا وافي ًا عن
امل�ساألة التي يبحث عنها.
ويت�ىل مركز الت�سال الطالبي الرد
يت�ىل الإ�رشاف على وكالء خدمة
على املكاملات الداخلية اأو اخلارجية
العمالء مبركز الت�سال الطالبي فريق
�س�اء من الطلبة امل�ستجدين ،والطلبة
ً
متخ�س�س من م�ظفي املركز يتمثل
احلاليني ،واخلريجني ،واأولياء الأم�ر،
وامل�ظفني وغريهم ،حيث يتم الرد على دورهم يف حتفيز فريق العمل من اأجل
حتقيق وتخطي مقايي�س الأداء ،و�سمان
جميع ال�ستف�سارات املتعلقة بكافة

٤٢

تقدمي اخلدمة للمت�سلني �سمن املعايري
املتفق عليها ب�سكل دائم كما يلتزم�ن
بتحقيق الأهداف اخلا�سة بالفريق
من �سبط ط�ل مدة املكاملة وفرتات
النتظار وج�دة املكاملة والتعامل
مع �سكاوى املت�سلني املح�لة اإليهم.
بالإ�سافة اإىل ذلك يت�ىل امل�رشف�ن
التقييم ال�سهري لل�كالء ل�سمان متابعة
حت�سني وتط�ير اأدائهم واللتزام باأوقات
اإجراء التدريب والختبارات الالزمة
لل�كالء.
مركز الت�سال الطالبي على ا�ستعداد
ل�ستقبال جميع املكاملات اأثناء �ساعات
العمل من الأحد اإىل اخلمي�س على الرقم
التايل.44034444 :
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
الربيد الإلكرتوين اخلا�س بق�سم الت�ا�سل
مع الطلبة ه�:
studenhelp@qu.edu.qa

وي�ستخدم للرد على ال�ستف�سارات
من خمتلف الفئات حلل م�ساكلهم ،اأو
حت�يلهم اإىل الق�سم املخت�س داخل
اجلامعة ،ومتابعتهم لتعزيز عملية
الت�ا�سل الف�ري.
ل تتجاوز مدة الرد على الربيد

الإلكرتوين � 48ساعة عمل من تاريخ
تلقي ال�ستف�سار ويك�ن املر�سل م�سئ� ًل
م�سئ�لية كاملة عن تفح�س الربيد
الإلكرتوين اخلا�س به.
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ
ا3ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ myQU
ي�سكل نظام املحادثة الف�رية جزءاً مهم ًا
من خدمات ق�سم الت�ا�سل مع الطلبة.
حيث يت�ىل ق�سم الت�ا�سل مع الطلبة
الرد على ا�ستف�سارات الطلبة احلاليني،
واملتعلقة بكافة اخلدمات التي ت�فرها
اجلامعة .من خالل نظام املحادثة
الف�رية املت�فرة على الب�ابة الإلكرتونية
للجامعة .myQU
ومن املعل�م اأن نظام املحادثة الف�رية

متاح لطلبة اجلامعة خالل اأيام العمل
الر�سمية من ال�ساعة � 8:00سباح ًا وحتى
م�ساء
ال�ساعة 2:30
ً

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
)ﻓﻴﺴﺒﻮك وﺗﻮﻳﺘﺮ(
ق�سم الت�ا�سل مع الطلبة م�سئ�ل عن الرد
على ا�ستف�سارات الطلبة على ال�سفحات
الر�سمية اخلا�سة بجامعة قطر على
الفي�س ب�ك وت�يرت ،وذلك بالتعاون مع
اإدارة �س�ؤون الت�سال والعالقات العامة.
و�سعي ًا من ق�سم الت�ا�سل مع الطلبة اإىل
ت�جيه طلبة اجلامعة الت�جيه ال�سحيح
وتعريفهم بقن�ات الت�ا�سل الر�سمية ،قام
الق�سم باإطالق حمالت تعريفية من خالل
الر�سائل الرتحيبية للطلبة ،عرب الربيد

الإلكرتوين ،والر�سائل الن�سية ،وقن�ات
الت�ا�سل الجتماعية ،والتي تت�سمن
اأرقام وقن�ات الت�ا�سل التي باإمكان
الطالب اللج�ء اإليها يف حال واجهته
اأية �سع�بات ،بالإ�سافة اإىل احلمالت
التعريفية من خالل ج�لت احلرم
اجلامعي اأثناء اللقاءات التعريفية للطلبة
اجلدد.
وتعد هذه الأدوات والإمكانيات التي
وفرتها اجلامعة للت�ا�سل مع الطلبة،
اأدوات من �ساأنها اأن جتعل الطالب ينخرط
ب�سكل كامل �سمن جمتمعه التعليمي
وبيئته اجلامعية ،كما ت�سكل املجتمع
اجلامعي ليك�ن كتلة واحدة ميكن للطالب
ال��س�ل اإليه واللتقاء بجميع اأطرافها
وقت ما اأراد ذلك.
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ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ

وت�سمنت الفعالية عدد من الفقرات
نظمت اإدارة اخلدمات الطالبية يف �سهر
التربع عرب بطاقة ال�رشاف الآيل ل�سالح
اإبريل املا�سي لقاءها ال�سن�ي بح�س�ر
�سممت بهدف تعزيز التعاون بني الفرق طالب اجلامعة املتعرثين مالياً ،وان�ساء
م�ظفي الإدارة من اأق�سام امل�ساعدات
وخلق ق�ة عاملة اأكرث �سحة واإنتاجية،
حديقة مائية تخفف من حرارة اجل�
الطالبية ،والت�ا�سل مع الطلبة،
كما �سارك امل�ظف�ن يف اأن�سطة ترفيهية وت�سكل متنف�س للطالب من ال�سغ�طات
واخلدمات العامة للطالب ،والبطاقات
هدفت اإىل تعزيز القيادة ،ووعي
الدرا�سية ،واإن�ساء قطار للتنقل بني
اجلامعية وبقية الأق�سام الأخرى .وهدفت الفريق ،ومهارات الإدارة ،وحفظ ال�قت
املباين داخل اجلامعة بد ًل من با�سات
الفعالية اإىل تعزيز التعاون والرتابط بني والت�سالت.
النقل املخت�رش.
كل م�ظفي الإدارة من خالل التدريبات
وخالل الفعالية قدم ال�سيد حممد �ساهني كما قدمت الأ�ستاذة ن�رة الرحمة بع�س
والأن�سطة املختلفة وهذا بدوره يخلق ق�ة من اإدارة امل�ارد الب�رشية باجلامعة
الأن�سطة الرتفيهية بغر�س التدريب على
عاملة اأكرث �سحة واإنتاجية.
ور�سة عمل يف التط�ير املهني ،حتدث
مهارات بناء الفرق .وقد ختم اللقاء
رحبت الأ�ستاذة خل�د العتيبي ،مدير
فيها ح�ل الإبداع ال�ظيفي من حيث
ال�سن�ي مل�ظفي اخلدمات الطالبية
اإدارة اخلدمات الطالبية ،باحل�س�ر
الإبداع والبتكار يف جمال العمل.
بتكرمي عدد من امل�ظفني وهم الأ�ستاذ
واأ�سارت اإىل اأهمية هذه الفعالية ال�سن�ية وقد اأبدى امل�ظفني حما�سهم وتفاعلهم
ن�رش اخلليفي ،الأ�ستاذ ا�سفاق ا�سدى،
مع مقدم ال�ر�سة و�سارك�ا بعدد من
وقالت "نحن م�ؤمنني باأن التدريب ه�
القرتاحات البناءة لطرح خدمات طالبية الأ�ستاذ با�سل م�سمار ،الأ�ستاذة لبنى
اأف�سل املعلمني وعلينا ال�ستفادة من
الكيالين والأ�ستاذة اإلهام اليهري وذلك
جديدة ومبتكرة ومنها جهاز تربع اآيل
خرباء التنمية الب�رشية لل��س�ل اىل
يف اإطار التميز ال�ظيفي.
ميكن الطالب اأو اأي زائر للجامعة من
م�ست�ى الإنتاجية املطل�ب".

٤٤

ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ  ٧١ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻳﻨﻈﻢ
ﻣﻌﺮض ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ

نظم مركز اخلدمات املهنية
معر�س جامعة قطر املهني ،يف
�سهر مار�س املا�سي ،مب�ساركة
ع�رشات اجلهات من قطاعات
الطاقة وال�سناعة ،وال�زارات
والهيئات واخلدمات ،واملال
والأعمال ،والتعليم وال�سحة
والريا�سة.

٤٥

وتهدف هذه الفعالية ال�سن�ية اإىل
تعريف وتثقيف الطلبة بالفر�س املهنية
املت�افرة يف �س�ق العمل ،كما ت�فر
مل�س�ؤويل الت�ظيف فر�سة ا�ستقطاب
الك�ادر الفعالة من خالل اللقاء املبا�رش
مع الطلبة ،والتعرف على فر�س الت�ظيف
يف �س�ق العمل ومنها الرعاية الأكادميية،
وبرنامج التدريب ال�سيفي ،وال�ظائف
املتاحة لدى امل�ؤ�س�سات والعديد من
اخليارات املهنية الأخرى ،كما ي�ساعد
على التعرف على القدرات ال�سخ�سية
وال�ظائف التي تثري اهتمامات الطالب،
وه� على مقاعد الدرا�سة ،مما ي�ساعده
لحقا على اتخاذ القرار ب�ساأن التخ�س�س
الدرا�سي الذي �سيختاره بناء على
متطلبات �س�ق العمل ،ومي�له واإمكاناته.
ت�رشيح ل ُه قال الدكت�ر ح�سن
ويف
ٍ
الدرهم رئي�س جامعة قطر :يهدف
امللتقى املهني ال�سن�ي اإىل الت�ا�سل
مع املعنيني يف �س�ق العمل بهدف خلق
فر�س عمل منا�سبة لطالب وخريجي
اجلامعة ،فاملعر�س ُينظم ب�سفة �سن�ية
وهناك م�ساركات وا�سعة من قبل خمتلف
القطاعات احلك�مية واخلا�سة التي
ت�سعى ل�ستقطاب وتاأهيل خريج اجلامعة.
واأ�ساف الدرهم :ن�سعى يف جامعة قطر

٤٦

وب�سكل م�ستمر اإىل تعزيز اإمكانية ح�س�ل
طالبنا على الفر�س التدريبية وال�ظيفية
التي تق�م بتط�ير حياتهم املهنية يف
امل�ستقبل.
بدورها قالت ال�سيدة مها املري مدير
مركز اخلدمات املهنية :ي�سلط معر�س
جامعة قطر املهني ال�س�ء على التزام
اجلامعة بتزويد �س�ق العمل القطري
بخريجني اأكفاء ،كما اأنه يعك�س م�س�ؤولية
اجلامعة التي تق�م على تلبية احتياجات
املجتمع ،ويعترب مركز اخلدمات املهنية
املكان املنا�سب ل�ست�سافة هذا احلدث
اإذ اأنه ي�فر للطلبة كافة الفر�س املهنية
املتن�عة التي ت�ؤهلهم لالن�سمام اإىل
�س�ق العمل.
وقالت الطالبة رفعة القحطاين من كلية
الإدارة والقت�ساد :اأق�م بالإ�رشاف على
الطالبات املتط�عات يف امللتقى املهني
ال�سن�ي ،ومتح�ر دورنا يف تنظيم دخ�ل
ال�رشكات والطلبة للملتقى .واأ�سافت
القحطاين :تعترب هذه هي ال�سنة الرابعة
على الت�ايل التي اأتط�ع فيها ،وقد
ا�ستفدت منها الكثري ل�سيما يف تط�ير
مهاراتي يف تنظيم واإدارة ال�قت ،والعمل
اجلماعي ،ومتابعة ما مت اإجنازه من
تكاليف ومهام مطل�بة.

وبدوره قال الطالب عبدالرحمن الأحمد:
هذه هي ال�سنة الثانية على الت�ايل التي
اأق�م فيها بالتط�ع يف امللتقى املهني
ال�سن�ي ،واأق�م بدور الإ�رشاف على
الطالب املتط�عني يف هذه الفعالية،
حيث اأق�م بت�جيه عدد من املهام
ُ
ومتابعتها معهم ،وقد اأ�سافت يل هذه
الفعالية الكثري ،خا�سة فيما يتعلق
بطريقة التعامل مع زوار الفعالية ،وتلبية
احتياجاتهم املختلفة بال�سكل املطل�ب،
بالإ�سافة اإىل تط�ير هذه التجربة
التط�عية خلربتي يف جانب العمل
اجلماعي.
ي�سار اإىل اأن مركز اخلدمات املهنية ه�
اجلهة امل�س�ؤولة عن الإر�ساد والتط�ير
املهني والتدريب الذي ي�ساعد يف
تهيئة الطلبة لالنخراط يف �س�ق العمل
وم�ساعدتهم للح�س�ل على اأف�سل الفر�س
والعرو�س ال�ظيفية املتاحة يف �س�ق
العمل ،وتتمح�ر روؤية املركز ح�ل اأن
يك�ن من�ذج ًا يف جمال اخلدمات املهنية
يف املنطقة ،وي�ساهم يف خلق قادة
امل�ستقبل نح� حتقيق روؤية قطر ال�طنية
.2030

ﻣﻘﺎل

 ١١ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻻﺟﺘﻴﺎز
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
بقلم الطالب :اإليا�س م�ؤدب

مربوك ،لقد ح�سلت اأخريا على مقابلة
�سخ�سية للعمل الذي كنت تطمح اإليه
و�سهرت ليال عدة يف �سبيل احل�س�ل
عليه .ولكن انتظر ،ل يعني هذا اأنك
اأجنزت �سيئا ،فالآن �ستبداأ باأوىل خط�ات
املرحلة اجلديدة وهي املقابلة ال�سخ�سية.
اإذاً فما هي املقابلة ال�سخ�سية؟ وما ه�
املطل�ب منك اإظهاره؟ وما الذي ت�ستطيع
فعله لزيادة فر�ستك يف اجتيازها
بنجاح؟ وما الذي يجب عليك جتنبه؟
املقابلة ال�سخ�سية هي خط�تك الأوىل
لل��س�ل للمن�سب الذي تريده ،وهي
درجة اأخرى على �سلم حتقيق اأهدافك
ال�سخ�سية ،فاحر�س على اأن تك�ن
م�ستعدا ،وخطط لها با�سرتاتيجية .تعد
املقابلة ال�سخ�سية من اأكرث الأ�ساليب
�سي�عا يف اختيار امل�ظفني وهي
عادة ما تتاألف من طرفني مدير العمل
والباحث عن العمل.
يف بع�س ال�رشكات ،قد يك�ن هناك اأكرث
من �سخ�س يف املقابلة يق�م مبحاورتك.
اإن الهدف من املقابلة ال�سخ�سية ه�
تقييم اأداءك يف عدة حماور (الدرا�سة
الأكادميية ،اخلربات العملية ال�سابقة،
ال�سل�ك املهني ،طريقة حديثك ،مهاراتك،
ولغة اجل�سد).

٤٨

�سفري مركز اخلدمات املهنية  -كلية الآداب والعل�م

ﻣﻦ أﻳﻦ أﺑﺪأ؟
خذ وقتك يف الإعداد اجليد للمقابلة،
ولكن كم من ال�قت نحتاج لالإعداد .اإن
الإعداد احلقيقي يبداأ من �سن�ات الدرا�سة
باكت�ساب املعارف واملهارات التي
ت�ؤهلك لاللتحاق ب�س�ق العمل ،احل�س�ل
على معدلت جيدة ،عالوة على تعدد
م�ساركاتك يف الأن�سطة الالمنهجية.
 -1اأول ما يجب عليك فعله بعد حتديد
م�عد املقابلة ه� التدريب ،لذلك ميكنك
اأن ت�ستعني ب�سديق ليحاكي دور مدير
العمل ،بحيث جتيب على اأ�سئلته التي
اأع ّدها م�سبقا وامل�ستقاة من ال�سئلة
ال�سائعة يف املقابالت ال�سخ�سية.
اأمثلة على الأ�سئلة ال�سائعة (على �سبيل
املثال ل احل�رش):
 .1ح ّدثنا عن نف�سك؟
 .2ما هي نقاط ق�تك التي تتمتع بها
ونقاط �سعفك (قد يطلب منك ذكر
ثالثة يف كل جانب)؟
 .3ما امل�ؤهالت التي تعدك للنجاح
يف هذا املجال؟
 .4ما هي خططك املهنية امل�ستقبلية؟

قم بت�سويق نقاط قوتك
املت�سلة باملن�سب.

 -2قم ببحثك ح�ل ال�رشكة اأو امل�ؤ�س�سة
التي تريد العمل بها ،قد جتد معل�مات
مهمة عن العاملني بها مما قد ي�ساعدك
يف ت�قع ما قد يريدونه منك .هنا جتدر
الإ�سارة اإىل اأن املحاور (مدير العمل)
�س�ف يت�قع اأن يك�ن لديك خلفية ممتازة
اأو على الأقل جيدة ن�سبي ًا عن ال�رشكة اأو
امل�ؤ�س�سة مثل اأداءها ال�سابق واحلايل،
روؤيتها امل�ستقبلية ،اأهدافها ،ثقافة العمل
فيها.

جتنب الو�سول متاأخرا
للمقابلة اأو املبالغة يف
مظهرك العام.
 -3من الطبيعي واملت�قع اأن تك�ن ملّم ًا
بتفا�سيل ال�ظيفة التي تقدم عليها،
حتى تك�ن جاهزيتك عالية مما �سيزيد
ثقتك بنف�سك ويرفع اأداءك يف املقابلة
ال�سخ�سية.
 -4اأقراأ لأخ�سائيني يف جمال التط�ير
املهني ،فاإن هذا من �ساأنه اأن يجعلك
تتقم�س عاطفيا طريقة ت�ا�سلهم
وحديثهم.
 -5اأثناء املقابلة ال�سخ�سية ،كن حا�رشا
مبظهر عام لئق .ارت ِد مالب�س حمافظة

ومالئمة لبيئة العمل (غالبا ما تك�ن
م�ستقاة من الثقافة املحلية) ،حافظ على
اأناقتك ال�سخ�سية.
 -6يف بداية املقابلة  -غالبا اأثناء
الدقيقة الأوىل  -يركز املحاور على
انطباعه الأول عنك ،لذلك اأبرز �سخ�سيتك،
كن متحفزا وواثقا من نف�سك  -ل تكن
مغرورا -وابقِ تلك البت�سامة مر�س�مة
على وجهك ط�ال املقابلة (اإن مل ت�ستطع
البت�سام فال تت�سنع).
 -7ل حتاول اإجبار نف�سك على الهدوء
اإن كنت مت�ترا ،واإمنا ترجم ت�ترك اإىل
حما�س اإيجابي.
 -8كن لبق ًا يف اأ�سل�ب حديثك وانتظر
مدير العمل حتى ينتهي من �س�ؤاله ،ذلك
�سيظهر اأنك تفكر وتهتم مبا يق�ل .حافظ
على م�ست�ى �س�ت منا�سب (مالحظة:
الت�تر قد يظهر عندما جتيب ب�سكل

مندفع ،فخذ وقتك يف الإجابة) .حافظ
على الت�ا�سل الب�رشي مع املحاور
الذي ي�جه اإليك ال�س�ؤال ،فذلك من اآداب
احلديث .اأ�سحاب العمل يف�سل�ن من
ين�ست ويدعم اإجاباته باأمثلة وباإيجاز.
 -9اعمل دائما على اإبراز �سماتك
ال�سخ�سية ونقاط ق�تك يف املقابلة،
حماورو املقابلة ال�سخ�سية يبحث�ن
دائما عن خم�س �سمات يف اأغلب
مقابالتهم ،وهي العمل �سمن الفريق،
الإيجابية يف التعامل مع امل�سكالت
وال�سغ�طات النف�سية ،الثقة بالنف�س
وحتمل امل�س�ؤولية ،وروح املبادرة.

جتنب اخلو�ص بالق�سايا
ال�سخ�سية اأو التكلم ب�سكل
مبالغ فيه.

 -10يف نهاية املقابلة ل تن�س اأن تطرح
بع�س الأ�سئلة عن بيئة العمل اأو املن�سب،
والتي تظهر اهتمامك وجاهزيتك
ملمار�سة العمل يف اأقرب وقت ممكن .ل
تن�س اأن ت�سكر جلنة املقابلة لتخ�سي�س
جزء من وقتهم من اأجلك.
 -11بعد النتهاء من املقابلة� ،سافح
امل�س�ؤولني باليد وكرر اهتمامك بال�ظيفة
وامتالكك م�ؤهالتها ،وبعدها بي�م
احر�س على ار�سال ر�سالة �سكر م�جزة
جلميع من اأجروا املقابلة معك على
ال�قت الذي منح�ك اإياه وتطلعك للعمل
يف امل�ؤ�س�سة ،وبهذه الطريقة قد تك�ن
ال�ظيفة من ن�سيبك.
ويف النهاية ل ي�سعنا اإل اأن نق�ل اإن
املقابلة ال�سخ�سية لي�ست امتحانا
ملعل�ماتك ،بل هي امتحان لقدرتك
على ا�ستعمال تلك املعل�مات يف ال�قت
املنا�سب.

٤٩

ﺣﻮار ﻣﻊ ﻣﺪرس ا\ﻗﺮان اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻋﺒﺪا ﺣﻔﻨﻲ

يعد تدري�س الأقران واحد من طرق
التدري�س التي اأثبتت جناحا ملح�ظا،
حيث يتم من خالله تدري�س الطالب من
قبل زمالئهم املتف�قني درا�سياً ،والذين
ي�ساعدون يف تعليم الأ�سغر منهم �سن ًا
اأو الأقل منهم يف امل�ست�ى الدرا�سي .وقد
اأثبتت التجارب اأن هذا الأ�سل�ب ي�سهم
ب�سكل فعال يف تنمية مهارات الطالب يف
اجل�انب الأكادميية.

٥٠

وقد اتبعت جامعة قطر هذا النهج م�ستفيدة
من خربات وم�اهب طالبية من خمتلف
الكليات ،وتركت اأثرا اإيجابيا يف دفع
العملية التعليمية .ولعل من بني اأجنب
الطالب الذين قدم�ا لزمالئهم يف هذا
املجال ه� الطالب عبداهلل حفني الذي
يدر�س يف كلية الهند�سة ،ق�سم الهند�سة
الكهربائية .وقد متيز يف مادة الريا�سيات،
فاأقبل على مركز دعم الطالب ()SLSC
لي�سبح مدر�س اأقران ناجحا.
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻚ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺪرﻳﺲ ا\ﻗﺮان؟
بالن�سبة يل تعترب هذه التجربة مليئة
بالفائدة واكت�ساب مهارات جديدة تفيدين
يف جمال عملي يف امل�ستقبل ويف حياتي
الي�مية .على �سبيل املثال ،اأول ا�ستفادة
يل من هذا الربنامج كانت منذ دخلت
على املقابلة ال�سخ�سية التي اأجريتها قبل
الت�ظيف .حيث اكت�سبت من خاللها خربة
التعامل مع املحاور وزيادة الثقة بالنف�س
خالل املقابلة ،وكما ه� معل�م فاإن
املقابالت ال�ظيفية يف مركز دعم الطالب
ُتاأخذ على حممل اجلد لت�ظيف الطالب
املتميزين واملنا�سبني لتدري�س الأقران .اأما
الإ�سافة الثانية ،فاإن العمل يف مركز دعم
الطالب �سجعني على تنظيم وقتي وجدويل
الي�مي وحتى الأ�سب�عي لكي اأوفق بني
واجباتي يف عملي وواجباتي جتاه
عائلتي ودرا�ستي .واأخريا فاإن الفائدة
الأكرب تكمن يف اأن تدري�س الأقران جعلني
يف ت�ا�سل دائم مع الطلبة الأمر الذي ط�ر
من مهارات الت�ا�سل واملقابالت لدي
والتحدث لأ�سخا�س جدد اأي�سا.
ﻫﻞ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪراﺳﺔ؟
بالن�سبة يل غالبا ما تك�ن �ساعات عملي
يف اأوقات ال�سرتاحة اأو يف الأوقات ما
بني املحا�رشات ،حيث اأن هذه الأوقات

أﺣﺚ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻻ أن
أﻗﺪم ﻟﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺟﺎﻫﺰة
ل ي�ستطيع معظم الطالب غالبا ال�ستفادة
منها يف الدرا�سة ،ففي الأيام الطبيعية
ل اأجد �سع�بة كبرية يف الت�فيق بني
درا�ستي وبني عملي .ولكن ال�سع�بة تكمن
يف فرتة المتحانات وت�سليم امل�ساريع،
اإذ اأن ال��سع يف هذه الفرتة يجربين على
اغتنام كل دقيقة يف الدرا�سة والعمل
على امل�ساريع والأبحاث املختلفة .اأما
التحدي الأكرب فه� ح�رش تركيزي كليا
مل�سلحة الطالب ،وجتاهل �سغط الدرا�سة
و�سع�بتها من اأجل اإعطاء الطالب
معل�مات جيدة تفيده وتنا�سب م�ست�اه
وت�ساعده على تق�ية نقاط ال�سعف لديه.
إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﺴﻬﻢ ﺗﺪرﻳﺲ
ا\ﻗﺮان ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﺪﻳﻚ؟
يف احلقيقة ،اإن العمل يف جمال تدري�س
الأقران ي�ساهم وب�سكل كبري يف �سقل
املعل�مات القدمية لدي وتزويدي مبهارات

اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗﺪرﻳﺲ اrﻗﺮان ﻳﺴﺎﻫﻢ
وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻘﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ
جديدة مثل �رشعة حل امل�سائل واختيار
الطرق البديلة من خالل التعر�س مل�سائل
خمتلفة واأي�سا مل�ساكل خمتلفة بني
كل طالب واآخر .وعالوة على ذلك ،فاإن
مناق�سة بع�س امل�سائل اأي�سا وامل�سكالت
الريا�سية بيني وبني زمالئي مدر�سي
الأقران اأو مع م�رشف الق�سم يزيد من
مهاراتي ويط�ر من معل�ماتي .وكما ه�
معل�م فاإن تكرار املعل�مات ب�سكل دوري
ي�ساعد يف تر�سيخها اأكرث يف الذهن.
ﻳﻘﺎل إﻧﻚ ﺗﻤﻴﺰت ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ
ا\ﻗﺮان ،ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي
أﺿﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل؟
اأول اأنا اأحمد اهلل رب العاملني الذي وفقني
لأن اأك�ن بهذه املنزلة وما ت�فيقي اإل
باهلل .ثانيا �سعرت بال�سعادة والفرح عندما
مت تر�سيحي لأح�سل على جائزة اأف�سل
مدر�س اأقران يف الف�سل املا�سي .ولكن ما
دفعني لهذا وجعلني متميزا ه� اأين و�سعت
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ال�سع�بة وبالتايل ن�ستطيع الت��سل اإىل
تق�ية �سخ�سيتنا يف احل�س�س الدرا�سية
ن�سب عيني هدف التميز و�سعرت بحجم
تقرير مب�سط عن حالته وبذلك ناأخذ فكرة
امل�س�ؤولية الكبرية التي �ستقع على عاتقي وتثبيت املهارات التي نحتاجها لإي�سال
ب�سفتي مدر�س اأقران .يف كل ي�م اأحمل هم املعل�مات مثل مهارات العر�س والت�ا�سل عن الأم�ر التي يحتاج اإىل تق�ية فيها
فنبداأ بتمرينه عليها.
الطالب الذي جل�س معي وقدمت له معل�مة مع الآخرين وما اإىل ذلك من الأ�ساليب
ومهارات التدري�س ال�رشورية جلميع
معينة ،هل كانت املعل�مة �سحيحة! هل
كما اأن الطريقة الأكرث تاأثريا يف الطالب
هي اأن اأحث الطالب على املمار�سة بنف�سه
مدر�سي الأقران.
فهمها ب�سكل جيد! هل جنحت بت��سيح
ل اأن اأقدم له املعل�مات التي يريدها
الأفكار جميعها له؟...
اأما بالن�سبة للخدمات التي يقدمها
جاهزة بدون اأي تعب اأو جهد يبذله ،لأنه
الربنامج لطلبة اجلامعة فهي متن�عة
�رش هذا التميز ه� �سع�ري بامل�س�ؤولية
�س�ف ين�ساها ب�سه�لة كبرية .اأما اإذا بذل
واأهمها ت�فري ح�س�س مراجعة ملختلف
وفهمي لأهداف الربنامج وروؤيته وما
جهدا ول� كان قليال ف�س�ف ميتلك القدرة
املقررات بالتعاون مع الأق�سام املختلفة
يت�قعه مني وما اأطمح اإليه.
على اأن يحتفظ بهذه املعل�مة ويطبقها
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﺪى والكليات ويق�م الربنامج بالت�ا�سل مع
بكفاءة اأكرب.
جميع الطلبة امل�سجلني يف امل�اد وير�سل
اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻄﻼب ﻣﻨﻪ؟
ﺑﻢ ﺗﻨﺼﺢ زﻣﻼءك اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ
لهم الإمييالت والر�سائل الن�سية يف حال
اأنا اأق ّيم فكرة الربنامج على اأنها فكرة
اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ؟
وج�د بع�س ال�ر�سات اأو املراجعات قبل
رائعة ومهمة جدا لطلبة اجلامعة من
اأن�سحهم بق�ة اأن ل يرتددوا يف خ��س
الختبارات.
خمتلف التخ�س�سات فهي ت�فر على
هذه التجربة لأن لها تاأثريا كبريا على
ﻛﻴﻒ ﻟﻤﺪرس ا\ﻗﺮان أن ﻳﻠﺒﻲ
الطالب تكاليف الدرو�س اخل�س��سية
�سل�كهم يف اجلامعة واملحا�رشات والعمل.
خارج اجلامعة وت�سمن للطالب ال�ستفادة اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب؟
كما اأن هذه التجربة �س�ف ت�ساعدهم على
يرد اإىل اأذهان الكثري من النا�س اأن
املن�س�دة ،وذلك لأن مدر�سي الأقران
امتالك العديد من املهارات ال�رشورية يف
در�س�ا نف�س املقررات وعند نف�س الدكاترة الطريقة الأف�سل ملعرفة احتياجات الطالب
جميع مراحل احلياة مثل مهارات العر�س
واملحا�رشين فقدرتهم على اإي�سال
يف مادة معينة هي �س�ؤاله عما يفهمه وما والإلقاء ( .)Presentation Skillsواأود
ي�اجه �سع�بة يف فهمه ثم يبداأ بتق�ية
الأفكار اأكرب من املدر�سني اخل�س��سيني
التنبيه اإىل اأنه بالرغم من اأنهم �سي�سعرون
وتط�ير الذي تعلمه .لكن هذا مفه�م
من خارج اجلامعة.
ببع�س ال�سغط والتعب يف البدايات ،اإل اأن
خاطئ ،فالطريقة الأف�سل والتي اأتبعها
هذا �سيك�ن دافعا لهم وحمفزا لكي يح�سن�ا
كما اأن الربنامج يق�م بتقدمي خدمات
اأنا وزمالئي يف الربنامج هي اأن نبد أا مع
من م�ست�ياتهم الدرا�سية واأن يبق�ا يف
عديدة لنا ب�سفتنا مدر�سي اأقران مثل
منزلة مرتفعة ومميزة عن باقي الطالب.
الطالب باأ�سئلة اأو متارين متفاوتة يف
بع�س ال�ر�سات التدريبية لت�ساعدنا على
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ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻘﺴﻢ دﻋﻢ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

اأعلن ق�سم دعم الكتابة مبركز دعم
تعلم الطالب عن اإدراج خدمات معمل
اللغات �سابقا �سمن قائمة خدمات
ق�سم دعم الكتابة التابع للمركز وذلك
يف ف�سل ربيع  .2017حيث اأ�سبح
الق�سم يقدم امل�ساعدة للطلبة يف النح�،
التحدث ،ومهارات ال�ستماع يف �سكل
جل�سات فردية اأو جماعية ،بالإ�سافة
اإىل تقدميه لال�ست�سارات الفردية يف
اللغة العربية واللغة الإجنليزية،
كما ي�ساعد الق�سم الطلبة على تنمية
مهاراتهم اللغ�ية ب�ا�سطة جمم�عة

مهارات الكتابة خالل الف�سل.
من الربامج مثل " " Express-it
اإن طبيعة ا�ست�سارات الكتابة ت�ستلزم اأن
باللغة الإجنليزية وبرنامج "قراء
يحجز الطلبة الراغب�ن يف ال�ستفادة
واآراء" باللغة العربية ،اللذان يعمالن
على تط�ير مهارات النقا�س والت�ا�سل من هذه اخلدمة م�عدا اإلكرتونيا
بطريقة تفاعلية ممتعة ،يف حني ي�ساعد (،)http://writinglab.qu.edu.qa
اأما الذين يرغب�ن يف ال�ستفادة من
تدريب القراءة على تعليمهم مهارات
خدمات دعم اللغة ،في�ستطيع�ن القدوم
القراءة ال�رشيعة والقراءة املتاأنية،
متى اأرادوا ذلك خالل �ساعات العمل،
بجانب حت�سيل املفردات .بالإ�سافة
اإىل ذلك يركز برنامج "اأ�سا�سيات النح� حيث �ستك�ن اخلدمات مت�فرة للطلبة
من ال�ساعة � 7:30سباحا ،حتى ال�ساعة
العربي" على تق�ية اأ�سا�سيات النح�
م�ساء ،من الأحد اإىل اخلمي�س.
2:30
ً
ومقدماته عند الطلبة .ويقدم الق�سم
يف مبنى مكاتب اأع�ساء هيئة التدري�س
ور�س عمل ت�ستهدف تط�ير مك�نات
( )C03الطابق الثالث.
وج�انب متن�عة من اللغة ومن
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ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥٦٠ﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ ...

اﺧﺘﺘﺎم ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اختتمت الن�سخة الثانية مل�سابقة "بط�لة جامعة قطر للريا�سيات" التي
عقدت يف �سهر ابريل املا�سي ،وتقدم للم�ساركة فيها اأكرث من  560طالبا
وطالبة من خمتلف التخ�س�سات يف اجلامعة ،ونظمها مركز دعم تعلم
الطالب بالتعاون مع ق�سم الريا�سيات يف الربنامج التاأ�سي�سي وق�سم
الريا�سيات والح�ساء والفيزياء بكلية الآداب والعل�م يف اجلامعة .ومت
خالل البط�لة ت�زيع املت�سابقني اإىل م�ست�يني� ،سمل امل�ست�ى الأول طالب
الربنامج التاأ�سي�سي والتخ�س�سات الأدبية يف اجلامعة ،اأما امل�ست�ى الثاين
فقد �سم التخ�س�سات العلمية يف اجلامعة.
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وعلى اإثر اختتام البط�لة مت تنظيم
حفل لت�زيع اجل�ائز وتكرمي الفائزين
واملتميزين يف كِ ال امل�ست�يني ،حيث
ّ
فاز يف امل�ست�ى الأول عن فئة البنني
باملركز الأول ،جماهد بان�ن من كلية
الدارة والقت�ساد ،واحتل املركز الثاين،
حممد اأحمد من كلية الدارة والقت�ساد،
اأما املركز الثالث ،فكان من ن�سيب
احل�سن �سامي من كلية الآداب والعل�م.
فيما فازت يف امل�ست�ى الأول يف املركز
الأول اآلء الأ�سمر من كلية الرتبية،
واملركز الثاين ،فاطمة عمر �رشايرة
من كلية الآداب والعل�م ،بينما كان
املركز الثالث ،من ن�سيب عبري مالك من
كلية الدارة والقت�ساد .اأما بالن�سبة
للم�ست�ى الثاين عن فئة البنني فقد فاز
باملركز الأول ،ابراهيم اأحمد من كلية
الهند�سة ،ويف املركز الثاين ،حممد
اأمان �سيخ من كلية الهند�سة ،اما املركز
الثالث ،فذهب اإىل يا�سني بعت�ر من كلية
الهند�سة ،فيما فازت يف امل�ست�ى الثاين
عن فئة البنات باملركز الأول بت�ل
الفقيه من كلية الرتبية ،ويف املركز
الثاين ،براتيا�سا راين من كلية الآداب
والعل�م ،اأما املركز الثالث ،فنالته
�سحى اأب� مطر من كلية الرتبية.
من جانبها قالت الأ�ستاذة ن�ر النخالة
رئي�س وحدة الريا�سيات والرئي�س
املنظم للم�سابقة ،اإن النجاح الباهر الذي
حققته بط�لة جامعة قطر للريا�سيات
التي نظمت العام املا�سي بالتعاون مع
ق�سم الريا�سيات والإح�ساء والفيزياء
يف كلية الآداب والعل�م ،األهم املنظمني
اإىل ت��سيع امل�سابقة خالل هذا العام
لت�سمل بن�سختها الثانية طالب الربنامج
التاأ�سي�سي والتخ�س�سات الأدبية يف
اجلامعة وذلك لتحفيز وجذب اأكرب
عدد ممكن من الطالب من خمتلف
امل�ست�يات وزيادة ال�عي باأهمية

الريا�سيات عند الطالب يف اجلامعة.
واأ�سافت اأن البط�لة �سهدت هذا العام
جناحا كبريا يف جذب �رشيحة اأكرب
من الطالب حيث �سجل التعاون بني
الأق�سام الثالثة جناحا كبريا ،واأ�سفر
عن خلق روح التعاون البناء بني قطاع
�س�ؤون الطالب والقطاع الأكادميي.
كما هدفت امل�سابقة اإىل حتفيز الطالب
على التفكري يف قالب اإبداعي ممزوج
بن�ع من التحدي ،ومتثل الفعالية
جزءا من الطم�حات ال�ا�سعة ملعمل
الريا�سيات لدعم م�سرية الطالب
الدرا�سية ب�ستى الطرق التي متزج بني
اإ�رشاك الطالب يف م�سابقات تعليمية
خارج ج� املحا�رشات الر�سمي .وذكرت
اأن امل�سابقة فتحت الباب للمبدعني يف
جمال الريا�سيات لإظهار اإبداعاتهم،
م��سحة اأن معمل الريا�سيات يطمح
اىل املزيد من التعاون البناء مع القطاع
الأكادميي الذي يخدم م�سلحة الطالب.
وقال الدكت�ر حممد رح�مة رئي�س ق�سم
الريا�سيات يف الربنامج التاأ�سي�سي «اأن
الهدف من تخ�سي�س امل�ست�ى الأول
للبط�لة لطلبة التخ�س�سات الأدبية
والربنامج التاأ�سي�سي هذه ال�سنة ه�
الرتكيز على اأن الريا�سيات وتطبيقاتها
ّ
العلمية،
ل تقت�رش على الخت�سا�سات
ّ

بل تت�سمن جميع ج�انب احلياة وكافة
امل�ست�يات ،بدليل ا ّأن برامج املتطلّبات
العامة يف ك ّل جامعات العامل مبا فيها
ّ
جامعة قطر حت ّتم على ك ّل طالب وطالبة
ا�سيات والح�ساء
معرفة ا
الر ّي ّ
ّ
أ�سا�سيات ّ
مهما كانت تخ�س�سات الطالب».
واأ�ساف الدكت�ر عبد ال�احد حمدي،
اأ�ستاذ الريا�سيات يف كلية الآداب
والعل�م «لقد كانت هذه البط�لة جتربة
علمية مرثية ،حيث ق�سى طالب من
اأق�سام وكليات خمتلفة بع�س ال�قت يف
حل اأ�سئلة ريا�سيات تت�سم بالتحدي.
منذ البداية كان هدفنا اأن جنذب الطالب
اإىل حتدي اأنف�سهم من خالل حل اأ�سئلة
غري تقليدية».
وتاأتي هذه امل�سابقة �سمن جه�د
معمل الريا�سيات ،التابع ملركز دعم
تعلم الطالب ،ال�ا�سعة للتعاون البناء
مع الكادر الأكادميي .حيث مت اإطالق
برنامج اأ�سا�سيات احل�سبان  2يف ف�سل
ربيع  2016وبرنامج اأ�س�س ريا�سيات
الدارة  1يف ف�سل ربيع  ،2017وتهدف
هذه الربامج اإىل م�ساعدة الطالب
وحت�سني اأدائهم الأكادميي .وقد خدمت
هذه الربامج �رشيحة وا�سعة من طالب
وطالبات اجلامعة.
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ﻣﻘﺎل

اﻟﻮﻗﺖ :أﻫﻤﻴﺘﻪ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ
بقلم� :سمية التيجاين

عرفه املعجم ال��سيط ه�
ال�قت وكما ّ
مقدار من الزمن ،وه� اأول املقايي�س
التي يتعلمها الطفل يف بداية حياته،
ويتم مالحظته من حركة ال�سم�س اأو
عن طريق ال�ساعة ،وه� كذلك ي�سري اإىل
البعد الرابع يف الفيزياء بح�سب النظرية
الن�سبية لآين�ستاين ،كما ي�ستخدم ال�قت
يف الفيزياء لقيا�س ال�رشعة ويف الكيمياء
لقيا�س �رشعة التفاعل.
وتنظيم ال�قت للطالب ه� قدرته على
ا�ستغالل وقته لإجناز اأكرب قدر من
الأعمال التي تع�د بالنفع على حا�رشه
الأكادميي من تف�ق وبالتايل على
م�ستقبله العملي ،اإىل جانب قدرته على
تخ�سي�س جزء من وقته لإفادة غريه
والتفاعل مع احلياة وال�ستمتاع بها
مبا ل يتعار�س مع فائدته الأكادميية،
وذلك ح�سب الرتتيب ال�سحيح لالأول�يات
التي تك�ن على الت�سنيف التايل( :هام
وعاجل ،هام وغري عاجل ،غري هام
وعاجل واخريا غري هام وغري عاجل).
وقد حثت جميع ال�رشائع على ا�ستغالل
ال�قت وتنظيمه بال�سكل ال�سحيح كما
حدد اهلل عز وجل وقت الإن�سان باأن جعله
تلك الفرتة التي يعي�سها يف هذا العامل
لتحقيق الغاية واملق�سد من خلقه األ
وهي عمارة الأر�س ،فعند م�ت الإن�سان
ينتهي وقته وبالتايل لن يت�س ّنى له فعل
ا ّأي �سيء.
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رئي�س ق�سم الدعم الأكادميي

ووطنه.
املهمة
وال�قت من الأ�سياء الأربعة
ّ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
التي ُي�ساأل عنها الإن�سان ي�م القيامة،
اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ:
كما جاء يف ق�ل ر�س�لنا الكرمي �سلى
ي�ستطيع الطالب اجلامعي تنظيم وقته
اهلل عليه و�سلم« :ل تزول قدما عبد ي�م
عرب حم�رين رئي�سيني هما:
القيامة حتى ي�ساأل عن اأربع :عن عمره
اأ .تخطيط ال�قت :ويك�ن ذلك ب��سع
فيما اأفناه ،وعن �سبابه فيما اأباله ،وعن
خطة ذات اأهداف حمددة وحتديد كيفية
ماله من اأين اكت�سبه وفيما اأنفقه ،وعن
حتقيق تلك الأهداف على اأن تك�ن
علمه ماذا عمل به» .وال�قت مهم جدا يف
الأهداف حمددة وواقعية يف حدود
هذا الك�ن فل�له ملا ا�ستطاع الإن�سان
الإمكانيات وامل�ارد وال�قت ،واأن تك�ن
اإدراك زمن اأي من الأحداث التي تقع،
قابلة للقيا�س ،مكت�بة ومرتبطة بجدول
وهنا جند اأن اهلل تعاىل يق�سم بال�قت
زمني بهدف قيا�س الكفاءة والفاعلية.
لأهميته يف ق�له عز وجل( :والع�رش اإن
ب .الرقابة على ال�قت وترتيب اأول�يات
الإن�سان لفي خ�رش) و (والليل اإذا يغ�سى
كل ي�م :ويت�سمن متابعة العمل وفق
والنهار اإذا جتلى) و (والفجر وليال ع�رش) .اخلطة امل��س�عة من اأجل حتقيق
هناك ف�ائد عديدة لال�ستغالل اجليد
الأهداف املن�س�دة ،وهي عملية يتم من
لل�قت من قبل الطالب منها :حتقيق
خاللها التاأكد من اأن جميع الن�ساطات
ت�سري كما ه� خمطط له �سمن ترتيب
ال�سعادة والراحة النف�سية والر�سا لدى
الأول�يات ال�سابق ذكرها.
الطالب ،فا�ستغالل ال�قت ه� طريق
ومن اأجل تنظيم ناجح لل�قت يجب على
النجاح؛ فمن ي�ستغ ّل وقته بال�سكل
ال�سحيح فاإ ّنه دون �سك اإن�سان ناجح يف الطالب متابعة اأهدافه وخططه واأول�ياته
اأول باأول ،واأن يك�ن لديه برنامج عمل
حياته .والطالب الذي يجيد تنظيم وقته
وا�سح وحمدد �سمن اإطار زمني ،مع
ه� طالب متفائل ون�سيط ومقبل على
الأخذ يف احل�سبان باأن الأهداف تق�سم اإىل
احلياة واإذا ما ا�ستمر على هذا املنهاج
ق�سرية ومت��سطة وط�يلة .ويجب على
انعك�س اإيجابيا على م�ستقبله الأكادميي
كل طالب و�سع قائمة باملهام الي�مية
عند اإكمال درا�ساته العليا ،اأو تاألق
التي عليه القيام بها وميكنه ا�ستخدام
وظيفيا عند التحاقه بعمل يفيد به نف�سه

احلا�س�ب يف عمل ذلك اأو الهاتف
ال�سخ�سي مبا ي�فرانه من تطبيقات
وبرامج ذات فائدة يف هذا املجال .كما
على الطالب اأن يتجنب كل ما ي�ؤخره
عن درا�سته اأو يدفعه اإىل الهروب منها
مثل (الرتدد ،الك�سل الت�س�يف التاأجيل اأو
الن�سغال مع الأ�سدقاء وغري ذلك).
ا�ستغالل جميع الأوقات مبا ينفع :وهنا
نعني بجميع الأوقات حتى اأوقات
النتظار لدى الطبيب اأو يف ال�سفر اأو عند
انتظار قدوم زوار على �سبيل املثال،
واأي�سا فاإن جتنب ال�ست�سالم لالأم�ر
العاجلة غري ال�رشورية خالل الي�م ه�
املحرك الأ�سا�سي ل�ستمرارية الطالب يف
�سريه نح� حتقيق اأهدافه املخطط لها
بخطى ثابتة وواثقة .اإن احلديث عن عدم
ال�ست�سالم لالأم�ر غري ال�رشورية يق�دنا
اىل اأن نذكر بع�س م�سيعات ال�قت
ونرتك لكم التفكري يف تف�سرياتها:

-1اأال يكون للطالب خطة ثابتة ي�سري
وفقها.
-2ترك االأمور حتى ت�سبح اأزمات ومن
ثم يحاول حلها.
-3عدم االلتزام بجدول زمني الإنهاء
املهام.
-4القيام بعدة اأعمال يف وقت واحد.
-5عدم ال�سيطرة على الدوافع الداخلية
التي متيل به اإىل عدم االن�سباط.
-6االهتمام بالتفا�سيل ال�سغرية.
�-7سعف التن�سيق بني جمموعات
العمل يف حال تكوين جمموعات
درا�سية.
-8كرثة االن�سغال بو�سائل التوا�سل
االجتماعي واخلروج مع االأ�سدقاء
والرتفيه الزائد.
-9التهرب من اأداء االأعمال االأكادميية
وبحث الطالب عمن يقوم باأدائها عنه.

وم�سيعات ال�قت كثرية والطلبة الذين
ل يخ�سع�ن وقتهم للتخطيط والتنظيم
ي�اجه�ن م�سكالت عدم ال�ستقرار،
وعدم و�س�ح الهدف ،وغياب ال�سع�ر
بامل�س�ؤولية ،ويجدون اأنف�سهم يهتم�ن
بالتفا�سيل ال�سغرية ويفكرون يف
امللهيات دون عمل ح�ساب لرتتيب
الأول�يات ،وهذا ي�ؤكد �رشورة تخطيط
الطالب ل�قتهن وتنظيم وت�جيهه ب�سكل
يع�د عليه بالفائدة املثلى.
وكذلك العمل على جتنب الظروف التي
ت�سبب �سياع وهدر ال�قت الذي ه� اأهم
مق�مات النجاح والتف�ق الأكادميي
خالل احلياة اجلامعية ،والعمل على هذا
الهدف لي�سبح ا�ستغالل ال�قت �سل�كا
ومنهجا ي�ميا ي�ساحب الفرد يف حياته
كلها وحينها �سيجني الطالب ثمار
جناحه النا�سئ من تنظيمه ل�قته يف
بدايات حياته.
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ﻣﻘﺎل

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
ا\ﻛﺎدﻳﻤﻲ
)ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ(
بقلم :الأ�ستاذ نزار هالل

تبذل مراكز الدعم الأكادميي جهداً كب ًريا
لتقدمي الدعم وامل�ساندة الأكادميية للطالب
يف املقررات التمهيدية واملتقدمة على
ال�س�اء .ولكن طلبة املقررات التمهيدية هم
اأكرث الفئات امل�ستهدفة لتقدمي خدمات الدعم
الأكادميي ،علم ًا باأن الن�سبة الأكرب من الطلبة
الذين يتلق�ن الدعم الأكادميي تت�سمن طلبة
ال�سنة الأوىل.
ويعزى ذلك لأنهم حديث� عهد مبتطلبات
ومهارات التف�ق والنجاح يف املرحلة
اجلامعية .فمعظم طالب ال�سنة الأوىل
امل�سجلني يف املقررات التمهيدية ي�اجه�ن
�سع�بات يف كيفية حتديد املعل�مات املهمة
ومذاكرتها ،واأهمية كتابة املالحظات اأثناء
املحا�رشة .يهدف هذا املقال اإىل ت�سليط
ال�س�ء على جتربة ناجحة وفريدة من ن�عها
تقدمها وحدة دعم الطالب يف كلية الآداب
والعل�م (ال�احة الأكادميية) والتي ت�سعى
اإىل م�ساعدة وت�سنيف الطلبة الذين ي�اجه�ن
هذه التحديات وذلك بتطبيق جتربة الختبار
الت�سخي�سي (.)The Diagnostic Test
يهدف الختبار الت�سخي�سي اإىل حتديد
م�ست�ى الطلبة خالل الأ�سابيع الثالثة الأوىل
كحد اأق�سى يف املقررات التمهيدية املطروحة
يف كلية الآداب والعل�م حيث ل تتجاوز
ن�سبة هذا الختبار  %10ول تقل عن  %5من
جمم�ع درجات املقرر .بعدها تر�سل نتائج
هذا الختبار لكل مقرر متهيدي اإىل ال�احة
الأكادميية لتحليلها وت�سنيف الطالب الذين

٥٨

مدير وحدة دعم الطالب يف كلية الآداب والعل�م (ال�احة الأكادميية)

ح�سل�ا على اأقل من  %70يف هذا الختبار
وذلك لت�سجيعهم وحثهم على احل�س�ر اإىل
ال�احة الأكادميية لتلقي الدعم الأكادميي
املطل�ب .يالحظ هنا ارتفاع ن�سبة النجاح
يف الختبار من  %60كما ه� متعارف عليه
اأكادمييا يف اجلامعة اإىل  %70لعدة اأ�سباب
منها قلة خربة الطالب بالختبارات وحداثة
عهدهم مبتطلبات املرحلة اجلامعية .اإذ يعترب
هذا الختبار الت�سخي�سي و�سيلة من و�سائل
التدخل الف�ري واملبكر لتحديد م�ست�ى
ا�ستيعاب الطالب يف هذه املقررات التمهيدية

()An early intervention method

وتعريفهم بخدمة الدعم الأكادميي.
يتطلب تطبيق هذا النم�ذج يف وحدة الدعم
الأكادميي يف الكلية (ال�احة الأكادميية)
تعاونا كبرياً وم�ساركة حقيقية وفعالة مع
الأق�سام التي تطرح هذه املقررات التمهيدية
يف الكلية وبني ال�احة الأكادميية .حيث يتم
التن�سيق م�سبقا مع هذه الأق�سام بتحديد هذا
الختبار عند بداية الف�سل الدرا�سي ،وبعدها
يتم اإدراجه �سمن درجات املقرر املطروحة
للطالب يف ت��سيف املقرر تباعا ،يلتزم
اأع�ساء هيئة التدري�س يف هذه املقررات
بت��سيح اأهداف الختبار وجتميع الدرجات
لحق ًا.
خالل ال�سن�ات الثالث املا�سية (�ستة ف�س�ل
درا�سية �سابقة) اأثبت تطبيق هذا النم�ذج
جناح ًا ملح�ظ ًا يف م�ساعدة الطلبة اأكادمييا
وذلك بتعريفهم على منط الختبارات،

وحتديد املعل�مات املهمة ،واملراجعة املبكرة
للمعل�مات يف املقرر لفئة الطلبة اجلدد
وحديثي العهد مبتطلبات احلياة اجلامعية.
�رشاحة لقد تبينت فعالية هذا الختبار
الت�سخي�سي اأكرث يف مقررات متهيدية بعينها
دون مقررات اأخرى مثيلة وذلك لأ�سباب
اأكادميية يط�ل �رشدها يف هذا املقال.
تتلخ�س اأهمية تطبيق وجناح هذا النم�ذج
بتفاعل وم�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س يف
املقررات التمهيدية بعملية الدعم الأكادميي
حيث تعترب هذه العملية الت�ساركية مهمة
لل��س�ل اإىل النتيجة املرج�ة مل�ساعدة
واإجناح هذه الفئة من الطلبة قبل ف�ات
الأوان.
جدير بالذكر اأن ن�سبة الطلبة الذين ل
يخ�سع�ن اإىل هذا الختبار تعترب من اأقل
الن�سب مقارنة بالختبارات الأخرى ط�ال
الف�سل الدرا�سي ،وذلك لنتظام الطالب يف
ح�س�ر حما�رشات املقررات التمهيدية يف
الأ�سابيع الثالثة الأوىل كطلبة �سنة اأوىل
جامعية وذلك يرجع حلما�سهم يف النتقال
من املرحلة الثان�ية اإىل املرحلة اجلامعية.
وعليه فاإن هذه امليزة وقتية وحمددة
ت�ساحبها ظروف ا�ستثنائية مميزة حيث
تخ�سع للتغيري اأو املحافظة عليها مع مرور
الزمن والظروف امل�اتية لها .لذا يعترب من�ذج
الختبار الت�سخي�سي من اأوىل مراحل تعرف
الطالب بعملية الدعم الأكادميي املقدمة من
الكلية بجانب اخلدمات الأخرى.

ا\ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ دورة ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ٢٠١٧

نظم ق�سم الريا�سات املائية يف اإدارة
الأن�سطة الريا�سية دورة تعليم ال�سباحة
� ،2017سمن �سل�سلة الدورات التي
اأقامها الق�سم حتت عن�ان« :ال�سباحة
اأم الريا�سات» ملح� اأمية ال�سباحة
لدى منت�سبي جامعة قطر واأ�رشهم
كبارا و�سغارا وللمجتمع اخلارجي من
امل�اطنني واملقيمني يف الدولة.
وبلغ عدد امل�ساركني يف هذه الدورة 58
م�ساركا ،مت تدريبهم على يد مدربني
حمرتفني يف ق�سم الريا�سات املائية وهم:
حممد حمي الدين ،م�سطفى بن رزوق،
اأحمد عبد احلي ،حممد حديد ،حتت اإ�رشاف
الدكت�ر جمدي عبد احلليم اأخ�سائي
منتخبات ريا�سية يف اإدارة الأن�سطة
الريا�سية .وقد مت تق�سيم املتدربني
امل�ساركني يف الدورة اإىل اأربعة م�ست�يات:
امل�ست�ى الأول :يتعلم فيها املتدرب
كيفية فتح العينني داخل املاء ،وم�سادقة
املاء وعدم اخل�ف ،واخراج الزفري داخل

املاء ،ثم التحرك ف�ق املاء ،وتعلم كيفية
الطف� ل�سباحة احلرة ول�سباحة الظهر،
ثم امل�ست�ى الثاين :يتعلم فيها املتدرب
�رشبات الرجلني ل�سباحة احلرة وكذلك
�سباحة الظهر ،ومهارة ال�ق�ف يف
املاء كاأهم مهارة وتك�ن يف امل�سبح
العميق ،ثم امل�ست�ى الثالث :يتعلم فيها
املتدرب حركات الذراعني يف �سباحة
احلرة وربطها بحركة الرجل ،ومهارة
التنف�س ل�سباحة احلرة ،وال�سباحة مل�سافة
20مرت ،وتعلم الت�افق (�رشبات رجلني
ويدين مع تنف�س) ،واأخريا امل�ست�ى الرابع:
الذي يتم فيه مراجعة املهارات اخلا�سة
بامل�ست�يات الثالث ال�سابقة ،والتدريب
على �سباحة احلرة با�ستخدام الدوات
وبدون مل�سافة 50مرت ،وممار�سة �سباحة
الظهر بحركات الرجلني واليدين مل�سافة
 25مرت.
ويف ت�رشيح لها ،قالت الأ�ستاذة اأ�سماء
النعيمي مدير اإدارة الأن�سطة الريا�سية يف

جامعة قطر« :اإن اإدارة الأن�سطة الريا�سية
يف جامعة قطر ت�سجع وتدعم مثل هذه
الدورات الهامة ملا لها من اأهمية يف حياة
الأفراد ،اإذ اأن تعلم ال�سباحة مفيد جدا
لل�سحة العامة ،عدا عن اأنه ي�سهم يف اإنقاذ
الآخرين ومد يد الع�ن لهم .واجلامعة دوما
�سباقة يف خدمة املجتمع اخلارجي بطرح
مثل هذه املبادرات وال�ر�س املفيدة .ونطرا
لأهمية ال�سباحة ،تعتزم الإدارة الريا�سية
باإن�ساء اأكادميية متخ�س�سة لتعليم
ال�سباحة وتط�ير امل�ست�يات».
ومن جانبه ،قال الدكت�ر جمدي عبد
احلليم اأخ�سائي املنتخبات الريا�سية
وم�رشف الدورة ،باأن هذه الدورة ال�سيفية
لقت اإقبال كبريا لذا تعد من اأجنح الدورات
التي طرحها ق�سم الريا�سات املائية.
واأ�ساف« :اإن مقا�سد واأهداف الدورة قد
حتققت بتعلم اجلميع ملهارات ال�سباحة.
ون�د اأن ندع� اأولياء الأم�ر اإىل �رشورة
تعليم اأطفالهم ال�سباحة من اأعمار مبكرة.
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ا\ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺗ ُ ّ
ﺪﺷﻦ »ﺟﺪارﻳﺔ
ﺗﻤﻴﻢ اﻟﻤﺠﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء«

يف بادرة تعترب الأوىل من ن�عها يف
د�سن ق�سم الريا�سات املائية يف
قطرّ ،
اإدارة الأن�سطة الريا�سية "جدارية متيم
املجد حتت املاء" يف بركة الغط�س يف
جممع الريا�سات املائية ،وذلك متا�س ًيا
ّ
مع ت�جهات اجلامعة وكافة م�ؤ�س�سات
الدولة ووزاراتها يف التعبري عن حبهم
وولئهم لدولة قطر ،ول�ساحب ال�سم�
ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد
املفدى.
وقد نظمت اإدارة الأن�سطة الريا�سية
هذه الفعالية بالتعاون مع العديد من
الأندية واملراكز والهيئات ومنها نادي
الغ��س يف اجلامعة ،وق�ات الأمن
الداخلي (خل�يا) ،واإدارة اأمن ال�س�احل
واحلدود ،واإدارة الدفاع املدين ،ومركز
ب��سايدون للغ��س ،واحتاد الغ��س
أكادميية اإيليت للغ��س ،وجممع
احلر ،وا
ّ
حمد املائي ،بالإ�سافة اإىل م�ساركة عدد
من الغ�ا�سني املحرتفني.
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وقد اأتاحت اجلامعة واجلهات املنظمة
الل�حة وكافة اأدوات الغط�س الالزمة،
للراغبني من منت�سبي اجلامعة بالغط�س
والت�قيع على اجلدارية بعبارات تعك�س
ت�سمانهم وتقديرهم وتكاتفهم مع دولة
قطر،
ويف تعليقه بهذه املنا�سبة ،قال د .خالد
اخلنجي نائب رئي�س اجلامعة ل�س�ؤون
الطالب" :تاأتي هذه املبادرة انطالقًا
من دورنا وم�س�ؤوليتنا الجتماعية
وواجبنا كجامعة وطنية ت�اكب تط�رات
املجتمع القطري وتتفاعل معه ب�سكل
حي�ي .و�س ُتتيح هذه اجلدارية لكافة
منت�سبي اجلامعة فر�سة التعبري عن ما
يكن�ن لدولة قطر من حب وولء وتقدير،
كما اأنها تعك�س تالحمنا ووحدة �سفّنا
واجتماعنا على راأي وق�ل واحد يف
ظل الظروف التي ت�سهدها دولة قطر يف
الآونة الأخرية".
من جانبها ،قالت مدير اإدارة الأن�سطة
الريا�سية اأ .اأ�سماء النعيمي" :ارتاأت

اإدارة الأن�سطة الريا�سية يف جامعة قطر
التفكري يف طريقة مبتكرة للتعبري عن
حبنا وتكاتفنا مع م�قف دولة قطر .لذا،
ابتكرنا فكرة جدارية متيم املجد حتت
املاء للتعبري عن انتمائنا لدولة قطر
متفردة .واأرى باأن ال�ق�ف اإىل
بطريقة ّ
جانب الدولة يف ظل الأزمة اخلليجية
ه� واجب وطني ،وحق على ك ّل فرد يف
عرب عن حبه وتقديره
جامعة قطر اأن ُي ّ
لهذا البلد املعطاء الذي طاملا ق ّدم
الكثري لأبنائه وبناته من امل�اطنني
واملقيمني".
ويف لقاءات مع الطلبة خالل حفل تد�سني
اجلدارية ،قال الطالب حممد الب�ر�سيد
رئي�س نادي الغ��س يف اجلامعة وطالب
�سنة ثالثة يف كلية الإدارة والقت�ساد:
وتفرد
ُ
"�سعدنا بهذه املبادرة اجلديدة ّ
جامعة قطر يف اتخاذ هذه اخلط�ة التي
تعك�س ولء كافة منت�سبي اجلامعة من
م�ظفني وطلبة واأ�ساتذة لدولة قطر
وتكاتفهم يف ظل الظروف التي متر بها

الدولة يف الآونة الأخرية .واأو ّد اأن اأتق ّدم
بال�سكر اجلزيل لإدارة اجلامعة على
ترحيبها بالفكرة وتفعيلها ب�سكل عملي،
كما اأ�سكر كافة اجلهات الداعمة لهذه
املبادرة وك ّل من ّلبى الدع�ة وح�رش
للت�قيع على اجلدارية".
وقال زميله الطالب بهاء حممد من
تخ�س�س عل�م الريا�سة يف كلية الآداب
والعل�م وع�س� يف نادي الغ��س:
"انطالقًا من دورها كجامعة وطنية يف
تت�ان جامعة قطر عن م�اكبة
قطر ،مل
َ
جمريات الأحداث يف قطر خالل ال�سه�ر
القليلة املا�سية .اإن مبادرة جدارية متيم
املجد حتت املاء تعك�س بدون اأدنى �سك
التفاف املجتمع القطري ح�ل قائده الذي
ي�سعى اإىل رفعة الدولة وتقدمها حمل ًيا
وعامل ًيا .وقد ح�رشت الي�م للت�قيع على
أعرب عن عميق امتناين لهذا
اجلدارية ل ّ
البلد العظيم الذي ن�ساأت فيه وترعرعت
وتلقيت تعليمي و�س� ًل للمرحلة
ُ
اجلامعية".
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ﻣﻘﺎل

ا\ﻧﺪﻳﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ؛ اﻟﻤﻨﻬﺞ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
خ�لة مرت�س�ي

ا َّإن الرتبية احلديثة تهدف اإىل م�ساعدة
الطلبة على النم� ال�سامل؛ ج�سم ًيا ،وعقل ًيا،
واجتماع ًيا ،وروح ًيا ،وذلك لكي ي�سبح�ا
م�ستقب ًال م�اطنني �ساحلني يلعب�ن
دورا اأ�سا�س ًيا يف تقدم جمتمعهم ورقيه،
ً
ولتحقيق ذلك كله يتطلب اإحداث تغيري
جذري يف �سل�ك الطلبة من خالل التعليم
املرتبط بالعمل ،وهذا ل يتم اإل باإعطاء
طالبنا الفر�سة احلقيقية ملمار�سة منا�سط
متن�عة وخمتلفة داخل وخارج احلرم
اجلامعي.
ا َّإن الأندية الطالبية وما حتدثه من ن�ساط
طالبي مت�اتر خالل العام والف�سل
اجلامعي؛ ُت َعد اأحد عنا�رش ومك�نات
املنهج يف مفه�مه احلديث ،فهي ت�ساعد
الطلبة على تك�ين عادات ومهارات وقيم
واأ�ساليب تفكري لزمة مل�ا�سلة تعليمهم
وامل�ساركة يف التنمية ال�ساملة للمجتمع،
واأجد ا َّأن دور الأندية الطالبية يف تفّعيل
وجلي ،حيث ت�سهم هذه
وا�سح
املنهج
ٌ
ّ
الأندية مبا تبثه من اأن�سطة متن�عة يف
تثبيت املفاهيم واإدراكها اأثناء عملية
التعلم لدى الطلبة ،كما اأنها اأر�س خ�سبة
تن�سح باأفكار الطلبة و�سغفهم املتقد،
يفرغ�ن فيها طاقاتهم امله�لة يف ج�
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اإعالمية وباحثة اأكادميية

مميز ي�س ّم بني دفاته التعلم والفائدة
والعمل اجلماعي والعديد من اخلربات التي
تكمل اأهداف العملية التعليمية.
ولالأ�سف ال�سديد؛ هناك من يقلل من قيمة
نتائج وخمرجات هذه الأندية املتميزة
واأثرها الفاعل على اإعداد الطلبة للتفاعل
مع م�اقف حياتها املختلفة ،فهم يرون
اأن التح�سيل الدرا�سي من خالل الكتب
واملحا�رشات وما �سابه ه� الهدف من
العملية التعليمية ،فالبد من القناعة
باأهمية هذه الأندية الن�سطة ودورها
الفاعل من خالل املنهج مبفه�مه ال�ا�سع
ومن خالل ايجاد فل�سفة جمتمعية قائمة
على اأ�سا�س اأن برامج الن�ساط الطالبي من
اأندية وملتقيات ومناظرات وغريها هي
انعكا�س لفكر وحاجات املجتمع.

Khawla.mortazawi@qu.edu.qa

ُهناك َث َّمة حاجة اإىل بذل املزيد من
اجله�د الرامية اإىل ت�سجيع الطالب من
اأجل النخراط يف برامج الأندية الطالبية
وربطها مبخرجات التعليم من خالل
املقررات اجلامعية العامة ،واأجد ا َّأن خري
�سبيل لذلك ه� ربط تفاعل الطلبة بعدد
من الدرجات التي حت�سب لهم كدرجات
اإ�سافية خا�سة يف مقررات املتطلبات
العامة التي يتحتم على كل طالب اجلامعة
الت�سجيل فيها ،فكما ا َّأن الدافعية �سيء
مهم يف كل ن�ساط وهدف يرمي اإليه
الطالب ،اأجد ا َّأن خلق تلك الدافعية من
خالل دفع الطالب ب�سكل مق�س�د وممنهج
لتلك الأن�سطة والنخراط بها ب�سكل فاعل
�سيجعل بيئة الأندية الطالبية يف انتعا�س
وحركة دائمة.

أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎل
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
احتفلت جامعة قطر بالي�م الريا�سي للدولة من خالل اأن�سطة ريا�سية كثرية ومتن�عة
�سملت خمتلف الفئات العمرية يف احلي الثقايف كتارا بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة
وق�ات الأمن الداخلي خل�يا وكلية املجتمع .و�سهد احتفال هذا العام اإقبال كبريا من
املحتفلني من كافة الفئات العمرية لال�ستمتاع بالأج�اء الربيعية املاطرة وتخليدا لهذه
املنا�سبة ال�سن�ية املهمة ،حيث بداأت الحتفالت بح�س�ر عدد من كبار ال�سخ�سيات
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واملدع�ين.
وكانت امل�سرية الريا�سية من اأهم
الأن�سطة التي نظمتها اجلامعة بالتعاون
مع �رشكائها بالإ�سافة اإىل بط�لت
يف كرة القدم ال�ساطئية وكرة الطائرة
ال�ساطئية .كما نظمت اجلامعة عر�سا
للدفاع عن النف�س واآخر للطريان
ال�رشاعي وم�سابقات ريا�سية متن�عة
�سملت خمتلف الأعمار .ومل تخل هذه
الحتفالية ال�طنية املميزة من عر�س
لبع�س الريا�سات ال�سعبية القطرية
ل�ستقطاب زوار احلي الثقايف كتارا
وجذب انتباههم .و�سملت الأن�سطة
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اأي�سا ح�س�سا ريا�سية تنا�سب اأعمار
الأطفال ،وح�س�سا للكبار يف ريا�سات
خمتلفة مثل اللياقة البدنية وال�سك�ات
والدراجات ولعبة الت�ازن وكرو�س فت.
يذكر اأن اجلامعة ت�يل الريا�سات
والأندية الريا�سية املختلفة اهتماما
كبريا وت�فر ال��سائل املنا�سبة للطالب
واملدربني املتخ�س�سني ،كما اأنها
ت�سجع الطلبة على امل�ساركة يف جميع
امل�سابقات املحلية والدولية .اإ�سافة
اإىل ت�فريها مالعب و�سالت ريا�سية
واأماكن خم�س�سة لهذه الألعاب .كما اأن
اجلامعة حتث الطالب على امل�ساركة يف

البط�لت الداخلية واخلارجية.
واأبلت اجلامعة بالء ح�سنا يف جميع
البط�لت التي �ساركت واأهمها بط�لة
العامل للجامعات "ي�رو روما "2016
يف ن�فمرب املا�سي حيث ح�سدت
املركز الأول يف كرة اليد ،واملركز الثاين
يف مناف�سات كرة الري�سة ،اإ�سافة اإىل
املركز الرابع يف بط�لت كرة القدم
وال�سباحة .كما اأحرز فريق اجلامعة
لكرة ال�سلة املركز الأول يف ختام بط�لة
كاأ�س جامعة حمد بن خليفة لكرة ال�سلة
واملركز الثاين يف دوري جامعة حمد بن
خليفة لكرة ال�سلة.

ﻧﻈﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وا3ﺻﺎﺑﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ...

اﻧﻄﻼق اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺮاﺑﺢ ا\ﻛﺒﺮ

اأطلق مركز العالج الطبيعي والإ�سابات
الريا�سية برنامج الرابح الأكرب وه�
برنامج ريا�سي متكامل يهدف اإىل
ت�عية امل�سرتكني فيه باأهمية ال�سحة
والريا�سة ،ويحثهم على اتباع نظام
�سحي واأ�سل�ب حياتي متكامل .وقد
التحق بالربنامج اأكرث من  30م�سارك ًا
يف ق�سم البنني حتت اإ�رشاف الأ�ستاذ
فا�سل عبا�س املال اأخ�سائي العالج
الطبيعي ،و 50م�سارك ًا يف ق�سم البنات
حتت اإ�رشاف ال�ستاذة حنان خالد،
اأخ�سائية العالج الطبيعي ،.حيث انق�سم
الربنامج اإىل برناجمني :الأول عبارة
عن برنامج متارين ريا�سية بدنية
ي�مية لكل م�سرتك على ح�سب طبيعة
ج�سمه .اأما الثاين فه� عبارة عن خطة

غذائية متكاملة لكل م�سرتك بح�سب ما
يقره اأخ�سائي� وم�رشف� امل�سرتك يف
الربنامج.
من جانبه اأكد اأخ�سائي العالج الطبيعي
الأ�ستاذ فا�سل عبا�س املال ،م�رشف عام
الربنامج اأن الربنامج ل يهدف لإنقا�س
اأوزان امل�ساركني فح�سب ،واإمنا يهدف
اأي�سا لت�عيتهم ومتكينهم من اتباع
نظام �سحي ي�مي متكامل .كما ت�جه
املال بال�سكر والتقدير اإىل اإدارة جممع
الريا�سات املائية على الدعم املعن�ي
والل�ج�ستي الذي قدم�ه ط�ال فرتة
الربنامج.
ويجري الربنامج مقابالت تعريفية
يف البداية مع كل امل�سرتكني من
اأ�رشة اجلامعة لتعريفهم على طبيعة

الربنامج واأهميته ،ومن ثم مت تعريفهم
على منظمي وم�رشيف الربنامج .كما
تتم معاينة جميع امل�سرتكني واإجراء
بع�س الفح��سات الأولية لهم لقيا�س
ن�سبة الده�ن واملاء والأمالح املعدنية
والعمليات الأي�سية يف اجل�سم ،اإ�سافة
اإىل قيا�س وزن امل�سرتك وط�له حتى تتم
متابعة حالته خالل الربنامج ومقارنة
النتائج التي يح�سل عليها يف النهاية.
ومن اجلدير بالذكر اأن الربنامج مت
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة حمد الطبية
للم�ساعدة على متابعة حالة امل�سرتكني،
واإعطاء عناية خا�سة ملر�سى ال�سكري
من امل�ساركني.
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ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ...

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﺘﻮج ﺑﻄﻼ ﻟﺪوري
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم

ُت�ج فريق جامعة قطر بطال لدوري
اجلامعات لكرة القدم للمرة الرابعة على
الت�ايل ،وذلك بعد ف�زه ال�ساحق على
فريق كلية قطر للطريان بخما�سية نظيفة.
وقد عقدت املباراة النهائية لدوري
اجلامعات بني فريق جامعة قطر وفريق
كلية قطر للطريان ،على ملعب املركز
الرتفيهي مل�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعل�م
وتنمية املجتمع.
و�سمن فريق اجلامعة الفائز ،حاز الطالب
عبد اهلل املاجد على جائزة اأف�سل لعب
يف البط�لة نظراً لأدائه املتميز يف جميع
املباريات وخا�سة املباراة النهائية.
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وقد متيز فريق اجلامعة يف املباراة
النهائية ويف جميع املباريات الأخرى
�سمن دوري اجلامعات ،و�سطروا اأجمل
معاين العمل اجلماعي والروح الريا�سة
واملناف�سة ال�رشيفة .وكانت هذه املرة
الرابعة على الت�ايل التي يظهر فيها فريق
اجلامعة بكل لعبيه لي�ؤدي عرو�سا
مميزة يف مثل هذه البط�لت الكبرية يف
دوري اجلامعات لكرة القدم.
وبهذه املنا�سبة اأعرب الكابنت ميل�د
ويري املدرب وامل�رشف العام للفريق
عن �سعادته البالغة بتحقيق لقب الدوري
للمرة الرابعة على الت�ايل ،م�ؤكدا اأن

هذا الف�ز مل يكن حظا اأو �سدفة واإمنا
كان ف�زا عن جدارة وا�ستحقاق وبجه�د
الالعبني والإدارة ب�سكل عام .وقال ميل�د:
"لقد قدم فريق اجلامعة اأداء متميزا ط�ال
مبارياته يف الدوري ،الأمري الذي اأهله
لل��س�ل اإىل املباراة النهائية وحتقيق
اللقب للمرة الرابعة على الت�ايل".
بدوره قال ال�سيد هالل املهندي رئي�س
اللجنة امل�رشفة على دوري املدار�س
واجلامعات ،نهناأ جامعة قطر على ف�ز
فريقها بالبط�لة للمرة الرابعة على
الت�ايل ،كما اأثني على اأداء الفرق الأخرى
والفرق احلا�سلة على املركز الثاين
والثالث.

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ﺗﺤﺼﺪ ﻟﻘﺐ ﻛﺄس ﻛﺮة
اﻟﻘﺪم اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

ح�سدت جامعة قطر لقب الدورة الأوىل
لكاأ�س كرة القدم الن�سائية للجامعات،
وذلك حتت اإ�رشاف ال�ستاذة اأمينة الكعبي،
اأخ�سائي منتخبات ريا�سية يف ق�سم
الأن�سطة الريا�سية (بنات) بف�زها يف
املباراة النهائية على جامعة ك�من�لث
فريجينيا� ،سمن البط�لة التي اأقيمت حتت
رعاية اللجنة العليا للم�ساريع والإرث.
وتهدف البط�لة اإىل جعل الريا�سة اأكرث
�سه�لة بالن�سبة لطالبات اجلامعات
الن�سائية ،وتعزيز وتط�ير امل�اهب الن�سائية
وتاأمني منط حياة �سحي لل�سيدات يف قطر.
من جهتها اأعربت ميعاد العمادي مديرة
امل�س�ؤولية الجتماعية للم�ؤ�س�سات املحلية

والإقليمية يف اللجنة العليا للم�ساريع
والرث عن �سعادتها بنجاح هذه البط�لة
وقالت" :لقد ا�ستمتعنا بثمانية اأيام من
الريا�سة والعمل اجلماعي واملناف�سة
الق�ية بني الفرق امل�ساركة ،ونحتاج اإىل
ال�ستثمار وال�ستفادة من الإرث الن�ساين
كما اأن هذه البط�لة �س�ف تدعم ريا�سة
املراأة التي انطلقت بق�ة منذ ت�سكيل اأول
فريق وطني عام ."2005
وقد تناف�ست على لقب البط�لة ثمانية
فرق تاألف كل فريق منها من خم�س
لعبات وا�ست�سافت مبارياتها مالعب
جامعة حمد بن خليفة .وهي اأول بط�لة
كرة قدم ن�سائية لطالبات اجلامعات

ت�سهدها دولة قطر.
اجلدير بالذكر اأن البط�لة انطلقت يف
مار�س املا�سي على مالعب جامعة حمد
بن خليفة ،ومت تق�سمي الفرق امل�ساركة
اإىل جمم�عتني كل جمم�عة تاألفت من
اأربع فرق وحلت جامعة حمد بن خليفة
اجلهة امل�ست�سيفة يف املجم�عة (اأ) اإىل
جانب كلية �سمال الأطلنطي وجامعة
ك�من�لث فرجينيا وكلية الطريان
القطرية .اأما فريق جامعة قطر الذي اأحرز
اللقب فجاء يف املجم�عة (ب) مع جامعة
ج�رجتاون وجامعة كارنيجي ميل�ن
(قطر) وجامعة ن�رث�ي�سرتن يف قطر.
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ﻣﻘﺎل

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ
بقلم :الطالبة رمي القحطاين (الداعية ال�سغرية)

كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية ،تخ�س�س دع�ة واعالم

قلل ت�فّر و�سائل الراحة والرتفيه والتن ّقل تنظمها اإدارة الأن�سطة الريا�سية ط�ال
العام الأكادميي والتي ت�ساهم يف احلفاظ
احلديثة التي اأ�سبحت بني اأيدينا الي�م
على اللياقة وال�سحة البدنية ،و�سقل
من ممار�سة الريا�سة لدى الكثريين منا.
القدرات واملهارات ورعايتها ،واكت�ساف
ففي املا�سي اعتاد النا�س على امل�سي
املي�ل وامل�اهب والقدرات لدى الطالب.
كثرياً لالنتقال من مكان اإىل اآخر وه�
وتهتم جامعة قطر بالريا�سة ب�سكل كبري
أهم واأب�سط اأن�اع الريا�سة ،كما
يعد من ا ّ
اعتادوا اأي�س ًا على ممار�سة اأن�اع خمتلفة جداً وت�سجع عليها ل�سنع بيئة �سحية
وممتعة لطلبتها لتحفيزهم وت�سجيعهم
من الريا�سات مثل ال�سباحة و�سباقات
على ممار�سة الريا�سة مما يع�د عليهم
اخليل ،وغريها.
بالفائدة والتح�سيل الدرا�سي املتميز.
وانطالق ًا من مبد أا "العقل ال�سليم يف
وبح�سب م�س�ؤويل ال�سالة الريا�سية يف
اجل�سم ال�سليم" ،فيجب علينا كطلبة
جامعة ممار�سة الريا�سة مبختلف اأن�اعها ق�سم البنات بجامعة قطر ،فقد كانت ن�سبة
الطالبات يف الأن�سطة الريا�سية خالل
واإيجاد ال�قت املنا�سب لذلك ،وال�سرتاك
ف�سل خريف  2016ف�ق املت�قع ،وخالل
يف خمتلف الأن�سطة والفعاليات التي
تقام داخل اجلامعة �س�اء يف ق�سم البنني ف�سل ربيع  2017املا�سي كانت ن�سبة
الت�سجيل يف الأن�سطة يف ازدياد م�ستمر.
اأو ق�سم البنات .حيث حتافظ الريا�سة
حيث كان القبال كبرياً يف ال�سالة
على ن�ساط اجل�سم وحي�يته ،وحتفز على
ال�ستمرار يف العمل ،وحتافظ على فاعلية الريا�سية على ق�سم الأجهزة الريا�سية
(اجليم) من قبل طالبات اجلامعة،
اآليات اجل�سم ب�سكل اأكرث ن�ساط ًا وحتافظ
بالإ�سافة اإىل ريا�سات الفرق اجلماعية
على عملية تبديل امل�اد يف اجل�سم
بفاعلية اأكرث .وتزخر جامعة قطر بالعديد ومنها كرة ال�سلة ،وكرة الطائرة ،وكرة
اليد ،وكرة القدم ،والريا�سات الفردية
من املن�ساآت والربامج الريا�سية التي
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مثل التن�س ،ال�سك�ا�س ،وتن�س الطاولة،
والبلياردو.
ومن اأهم الربامج الريا�سية وال�سحية
يف جامعة قطر برنامج الرابح الأكرب
والذي يهدف اإىل م�ساعدة الطلبة على
اإنقا�س ال�زن ،وقد لقى الربنامج اإقبا ًل
كبريا من قبل الطلبة وذلك ملا مل�س�ه من
فائدة كبرية تتم من خالله عرب احلفاظ
على نظام غذائي وممار�سة حمية �سحية
حتت اإ�رشاف اأخ�سائي تغذية .كما تقدم
اجلامعة برناجمي الأيروبيك والزومبا
وهي برامج ريا�سية متار�س خالل اأيام
الأ�سب�ع ب�سكل �سبه ي�مي وت�ستهدف
طالبات جامعة قطر وامل�سجالت يف
ال�سالة الريا�سية.
وت�سعى ال�سالة الريا�سية اإىل تقدمي
الربامج املنا�سبة لكل الفئات امل�ستفيدة
من ال�سالة الريا�سية من طالبات
وم�ظفات وغريهن من منت�سبات
اجلامعة.

ﻣﻘﺎل

 ١٠أﻃﻌﻤﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
بقلم  :الطالب اأحمد اأب� العزامي

عندما يدخل الطالب املرحلة اجلامعية
فاإنه يبداأ فرتة جديدة تتزايد فيها
امل�س�ؤوليات ،فين�سغل يف ما يرتاكم عليه
من بح�ث وامتحانات عن اأم�ر اأخرى
كانت حتتل مكانة الأهمية يف حياته.
ومع تزايد الأعباء وحماولة التغلب على
التحديات يك�ن حفاظ طالب اجلامعة
على تناول وجبات �سحية واحدا من اأهم
حتديات هذه املرحلة .ومن هنا ل بد اأن
لطالب اجلامعة اأن يدرك اأن م�س�ؤوليته
عن احلفاظ على كيانه الفكري وكيانه
الثقايف ،ل تقل اأهمية عن م�س�ؤولياتها
جتاه �سحته وج�سمه .فالعقل ال�سليم يف
اجل�سم ال�سليم واحلفاظ على ال�سحة ه�
مفتاح التف�ق وحتقيق الذات ومفتاح
الإدراك الالزم لإن�ساء م�ستقبل م�رشق،
ولهذا �سنتناول يف هذا املقال ع�رش
وجبات �سحية للمحافظة على حياة
جامعية �سحية.
 (١اﻟﻠﻮز
يعترب الل�ز من اأهم الأكالت التي تدعم
وظائف الدماغ حيث اأنه يحت�ي على
م�اد كيمائية ت�ؤثر على الن�ساط الع�سبي
ومتنع الهب�ط الإدراكي ،مما يحافظ
على راحة اجلهاز الع�سبي الالزم اأثناء
العملية التعليمة .كما اأن الل�ز ي�سبط
م�ست�ى ال�سكر يف الدم ويزيد من �سحة
اجلهاز اله�سمي ب�سبب ق�رشته الغنية
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كلية الهند�سة

مبركبات "الربوبي�تيك" التي ت�ساعد يف
اله�سم.
 (٢اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء
تعترب اللح�م احلمراء من اأهم ال�جبات
التي متد اجل�سم بالكثري من املعادن ،من
اأهمها "الزنك" الذي يدخل يف كثري من

العمليات احلي�ية ،بالإ�سافة اإىل تنظيم
م�ست�ى ال�سكر يف الدم ،كما تدخل اللح�م
احلمراء يف حت�سني احلالة املزاجية
لل�سخ�س ،فتناول ما بني  60-30جراما
من اللح�م احلمراء ي�ميا ي�ساهم يف
خف�س معدلت الكتئاب ال�سديد والقلق،
الأمر الذي ي�فر الراحه النف�سية الالزمة

للرتكيز على الدرا�سة وال�ستيعاب ال�سليم
للمعل�مات.
 (٣اﻟﺘﻮت
يحت�ي الت�ت على الكثري من املعادن
والفيتامينات الالزمة ل�سحة الإن�سان،
فه� ي�ستمل على فيتامني (اأ ،ب ،ج)
كما ي�سم م�سادات لالأك�سدة ،مما يجعل
الت�ت الفاكهة الأمثل التي ت�ساعد على
حت�سني وظائف املخ ،حيث يعمل على
تن�سيط خاليا املخ وحمايتها من التلف
وي�ساعد على تق�ية الذاكرة وتق�ية
ال�ستيعاب والفهم.
 (٤اﻟﻘﺮﻧﺒﻴﻂ
القرنبيط عن�رش مهم لإمداد اجل�سم
بفيتامني بي وفيتامني �سي ،كما يحت�ي
على الكثري من املعادن مثل ال�س�دي�م
والب�تا�سي�م ،وي�سم اي�سا م�سادات
الأك�سدة التي ت�ساعد على ال�قاية من

اأمرا�س القلب وال�رشايني واجللطات،
كما اأنه يحت�ي على ن�سبة قليلة من
ال�سكر والده�ن مما يجعله ال�جبة
املثالية للطالب الذين يعان�ن من مر�س
ال�سكري.
 (٥ا\ﺳﻤﺎك
تعد اللح�م البحرية وال�سمك من اأج�د
اأن�اع اللح�م واأكرثها فائدة على اجل�سم،
فه� من الأغذية الرئي�سية التي متد العقل
الإن�ساين اإ�سافة اإىل اجل�سم مبا يحتاجه
من عنا�رش اأ�سا�سية ،وقد اأكدت الدرا�سات
اأن لل�سمك ف�ائد كثرية يف ال�قاية من
خمتلف الأمرا�س مثل الرب� واأمرا�س
القلب واجللطات الدماغية وال�قاية
من اخلرف وغري ذلك من الأمرا�س.
ويحت�ي ال�سمك اأي�س ًا على ن�سبة كبرية
من احلم�س الدهني (الأوميجا)3-
م�سدرا للربوتني
بالإ�سافة اإىل ك�نه
ً

منخف�س الده�ن .وحديثاً ،اأثبتت
الدرا�سات اأن تناول وجبتني من ال�سمك
اأ�سب�عني يح ّد من خماطر الإ�سابة
بالعديد من الأمرا�س.
 (٦اﻟﺠﺒﻦ
أهم م�ستقات احلليب التي
ُيع ّد اجلنب من ا ّ
ُت�سنع عن طريق جتميد احلليب ويحت�ي
على قيمة غذائية كبرية وعلى العديد من
الق�ة
العنا�رش التي متنح ج�سم الإن�سان ّ
يف م�اجهة الكثري من الأمرا�س ،حيث
يحت�ي على حم�س "اللين�ليك" الذي
ي�ساعد اجل�سم على احلماية من الأمرا�س
املختلفة بالإ�سافة اإىل اأنه يحت�ي على
عن�رش الكال�سي�م الذي مينع ه�سا�سة
العظام بل يق�يها.
 (٧اﻟﻤﻮز
يعترب امل�ز واحدا من اأهم ال�جبات
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امل�ساد لالكتئاب ،كما اأنها حتت�ي على
ال�سحيحة ال�رشورية للحياة ال�سحية
مادة الكافيني املنبهة ،لذلك ين�سح
لأي طالب جامعي ،فه� يحافظ على
بتناولها اأثناء املذاكرة لتن�سيط العقل
املعادن امل�ج�دة يف ج�سم الإن�سان مثل
الب�تا�سي�م والف�سف�ر والكال�سي�م وبالتايل وبقاء ال�سخ�س م�ستيقظا.
فه� م�سدر كبري للطاقة فكل م�زتني تزود
 (٩اﻟﻘﻬﻮة
الإن�سان بطاقة تكفي لل�سري �ساعة كاملة
ت�ساهم القه�ة يف العديد من الف�ائد
على الأقدام ،كما اأن امل�ز يحافظ على
الغذائية ،اإذ حت�سن م�ست�ى الك�لي�سرتول
ن�سبة الهدوء عند الإن�سان ويحت�ي على
يف الدم ب�سبب م�سادات الأك�سدة ،كما
فيتامني ب الذي يريح النظام الع�سبي
اأن ن�سبة الكافيني امل�ج�دة فيها ت�ساعد
باأكمله ،وه� النظام امل�ساعد على متابعة على حت�سني املهارات ،خا�سة عند
احلرمان من الن�م ،بالإ�سافة اإىل اأنها
الدرا�سة اوقات ط�يلة.
متنع ال�سع�ر بالتعب والإرهاق ،وذلك
ب�سبب اأن الكافيني حتت�ي على مادة
 (٨اﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ اﻟﺪاﻛﻨﺔ
كيميائية ت�سمى "الأدين�زين" التي تن�سط
لل�س�ك�لتة الداكنة الكثري من الف�ائد،
فهي تعمل على حت�سني احلالة املزاجية م�ستقبالت الأمل يف اخلاليا ،لذلك ين�سح
بها يف الختبارات الط�يلة ،اأو التي تاأتي
وت�سفي ج�ا من ال�سعادة والفرح ،وذلك
ب�سبب اأنها غنية مبركبات كيمائية حتفز متاأخرة يف نهاية الي�م ولكن يجب عدم
الإكثار منها والعتدال يف �رشبها.
اجل�سم على اإفراز هرم�ن "الإندروفني"
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 (١٠اﻟﺒﻴﺾ
البي�س خمزن مهم للطاقة حيث
يحت�ي على جمم�عة من فيتامينات
بي املنتجة للطاقة ،كما مينع فقر
الدم وذلك لحت�ائه على فيتامني بي
 12الذي يعمل على من� خاليا الدم
احلمراء بالإ�سافة اإىل اأنه يعمل على
تق�ية العظام ،لحت�ائه على الف��سف�ر
والكال�سي�م ،كما اأنه يقاوم الإجهاد،
وذلك لحت�ائه على "البانت�ثنيك" التي
تدعم الغدة الكظرية والتي بدورها حتفز
اإنتاج هرم�نات ت�ستجيب لالإجهاد.
ويف اخلتام ،ل ينبغي اأن يك�ن اهتمام
الطالب اجلامعي بالتح�سيل العلمي
على ح�ساب �سحته وعافيته ،فاإن
الثنني مرتبطان يكمل بع�سهما ببع�س،
واملحافظة على ال�سحة عن طريق
ال�قاية واختيار الغذاء ال�سليم خري من
العالج فرب م�سغة حلم خري من جبل من
الطعام.
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