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PRESIDENT’S NOTE

Last month, we joined people from all over 
Qatar in celebrating National Sports Day on 
February 11.  Through the Sport and Recreation 
Section of the Student Activities Department, QU 
organized a series of sporting and fitness events 
at Katara and on the QU campus.  In addition, 
members of the Section’s Physiotherapy Unit 
conducted special physiotherapy activities at 
Qatar Foundation for Elderly People.  It was a 
proud moment to join with the rest of the country 
in the common commitment to advancing the 
national health strategy and the vision of a healthy 
community that is vital to national growth and 
progress.
During the past year, QU has seen itself continue 
to grow, not only in the number of students and 
faculty, but also in its research plans, output 
and accomplishments, accreditation success, 
and ongoing development of its infrastructure, 
services and facilities.  Now serving more than 
15,000 students, the university has developed 
initiatives that would provide students with 
additional support to enable them to enjoy their 
academic life throughout their period of study and 
for our graduates to have opportunities for future 
study towards successful careers.
A First Year Experience study is in process 
to determine the needs of students in their 
crucial first-year of study where they most need 

encouragement and support in managing their transition 
from high school to a more structured and demanding 
learning environment.  Recommendations that will 
emerge from this study will help in creating a plan for 
institutional improvements to effect higher levels of 
student learning and persistence in college.
QU also strengthened its Qatarization initiatives, via its 
National Capacity Building Program, to build a cadre of 
well-educated national professionals to join its ranks as 
well as the labor market in Doha.  In addition, through a 
dedicated scholarship program, Qatari graduates have 
been provided optimum opportunities to pursue Masters 
and PhD study at top-tier universities around the world.  
Today, there is a considerable increase in the number of 
national scholars, to take up faculty and administrative 
positions at QU upon graduation from internationally 
renowned universities. This shows promise for the 
university’s future success in achieving a healthy and 
increasing rate of Qatarization in its faculty body.
Our research agenda progresses at pace with the 
drafting of a research road map for the next 5 years 
on 4 priority areas for research excellence -- Energy, 
Environment & Resource Sustainability; Social Change & 
Identity; Population, Health &Wellness; and Information, 
Communication & Technologies (ICT).  It also includes 
the launch of a dedicated research complex and the 
establishment of 6 research centers to add to the 7 
already in existence.  
We are experiencing a research boom in which our 
research budget has increased considerably, research 
output has redoubled, and we have enjoyed consistent 
success in winning NPRP awards that to date amount 
to over US$240 million.  We are proud to have won the 
Exceptional Proposal Award – the first-time category 
in the NPRP.  Additionally, in the UREP initiative, QU 
students have won top awards; 1273 students have 
benefitted from the program over the past six years.
Accreditation successes during the year demonstrated 
the level of international standard of our colleges, 
programs, departments and courses, and will ultimately 
benefit our graduates in their applications for future 
study or entry into the labor market.
In the pages of this newsletter, you will learn more 
about our accomplishments during the past year and 
will be provided with an insight into the organization’s 
development and progress.
  
Prof Sheikha Abdulla Al Misnad
President
Qatar University
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NATIONAL SPORTS DAY CELEBRATED

QU staff, students and their families joined people all over Qatar to celebrate National Sports Day.  Through 
the Sport and Recreation Section of the Student Activities Department, the organization conducted a series 
of sporting and fitness events at Katara and on the QU campus as part of its contribution towards the 
national effort to promote sports and healthy lifestyles throughout the wider community.
Included in the program of events at Katara were maritime activities such as volleyball, boat races, 
endurance games, and gliding.  Also included was a pavilion showcasing student clubs at QU and a 
presentation of short videos highlighting sporting achievements of QU students.  The activities were 
organized in collaboration with Katara administration, the Coast Guard and Qatar Air Sports Committee.
At QU Sports Hall, QU women students participated in friendly football, basketball and volleyball matches 
with their colleagues from Community College Qatar and QU Alumni Association.  They also enjoyed fitness 
and aerobics sessions, and children were catered for with games and sport-related activities.  
As part of the community-service effort, members of the Physiotherapy Unit of the Sport and Recreation 
Section conducted special physiotherapy activities at Qatar Foundation for Elderly People, and presented 
gifts to the elderly.
Section head Mrs Asmaa Al Naemi said: “Sport has become a lifestyle in Qatar, and QU is demonstrating 
the importance of exercise for building a healthy community.  A sports culture should not be confined 
to any particular class or age group.  In sharing these activities on this special day, QU is contributing to 
showcasing Doha as a sporting capital as well as highlighting the health benefits of sports and fitness in line 
with the national health strategy”. 
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ARABIC-LANGUAGE ENCYCLOPEDIA ON 
JAPAN PUBLISHED 

An encyclopedia on Japan in the Arabic language 
published jointly by Qatar University (QU) and 
Marubeni Corporation (Marubeni) was launched in 
December.  It is the first such book on Japan that is 
written in Arabic. 
The  encyclopedia which is funded by Marubeni, is 
a product of a landmark agreement between the 
two partners in which the company  will donate 
US$6 million over a 5-year period to the College 
of Arts and Sciences (CAS). The endowment, 
the largest ever received by QU,  will fund the 
establishment of  two Faculty Chairs, a teaching 
position for Japanese language; a student 
internship program to Marubeni’s Tokyo Office; and 
a Qatar-Japan student cultural exchange program.  
QU will distribute copies  of the encyclopedia to all 
schools in Qatar as part of the agreement.  
In a presentation ceremony to mark the occasion 
of the encyclopedia’s publication, QU President  
Prof Sheikha Abdulla Al Misnad, Ambassador 
of Japan to Qatar H.E. Mr Shingo Tsuda,  and 
Marubeni Regional CEO for Middle East and Africa 
Mr Masataka Kuramoto were joined by CAS Dean 
Dr Eiman Mustafawi and CAS Associate Dean Dr 
Steven Wright.
Prof Al Misnad said:  “This event marks the strong 
cultural and educational ties between two great 
countries and two institutions committed to social 
and educational development.  It is a pleasure and 
an honor to receive this substantial academic effort.  
The translation of the Encyclopedia of Japan into 
Arabic will undoubtedly open the door for Qatari 
students to become acquainted with a rich and 
ancient culture that has long inspired and attracted 

scholars from all over the world.  The College of Arts 
and Sciences will be distributing this important body 
of work to schools in Qatar, and I would like to take 
this opportunity to express my pride in the College›s 
consistent and creative efforts to engage with the 
community at large”. 
She added: “I am also especially gratified that the 
collaboration between the College and Marubeni 
will allow students from both countries to interact 
and learn from one another through internships and 
cultural trips.  No education is complete without the 
opportunity to see and experience new cultures and 
ideas, and it is on the basis of such interactions at 
the individual level that strong national ties are built”. 
Ambassador Tsuda said: “We emphasized on the 
importance of the encyclopedia for Arabic language 
readers since it includes information on Japan’s 
culture, natural resources, economy and history. 
I appreciate the mutual cooperation  between 
Marubeni Corporation and Qatar University and I 
note the importance of developing this relationship 
in various fields”. 
Dr Mustafawi stated that the encyclopedia allows 
for greater understanding of Japan.  “Our hope is 
that this may be a valuable tool that will serve to 
broaden students’ understanding of the world we 
live in”, she said, adding, “the development of the 
encyclopedia is part of a wider cooperation between 
CAS and Marubeni to offer a range of educational 
opportunities to students, and to foster a greater 
understanding of Japan’s rich heritage, society and 
culture”.
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DESALINATION PROJECT 2nd PHASE 
COMPLETED

College of Engineering, ConocoPhillips, Kahramaa, 
and Qatar Electricity and Water Company 
celebrated the successful completion of the 
second phase of a joint research project designed 
to demonstrate a novel technology for seawater 
desalination.
QU President Prof Sheikha Abdulla Al-Misnad and 
representatives from each organization attended 
the celebratory event which was held at Qatar 
University on November 26.
The Membrane Distillation Field Demonstration 
joint project started in October 2011 and was 
hosted in the Chemical Engineering department.  
It has made important progress towards proving 
that quality freshwater can be produced from 
brines discharged from thermal desalination plants 
using low grade waste heat from industry and/or 
renewable sources.
Funded by ConocoPhillips through its Global Water 
Sustainability Center (GWSC) in Doha, the project 
focuses on evaluating membrane distillation (MD), 
a novel desalination technology that evaporates 
water at low temperature and pressure and passes 
it through a membrane before condensing it to 
produce distilled water. The technology uses 
less energy, has a lower environmental impact 
and is less costly than conventional methods for 
desalinating high salinity brines.
 QU VP for Research Dr Hassan Al-Derham said: 
“The success of this joint project has contributed 
significantly to major advances in the knowledge 
of this emerging technology, demonstrating the 
strides Qatar University is making in its mission 

to address relevant local and regional challenges 
through research. A solution to Qatar’s shortage 
of freshwater is a high priority in the Qatar National 
Development Strategy, and this cooperation 
between key members of the nation’s industrial and 
educational sectors is crucial as we strive to deploy 
innovation as a tool to build a knowledge-based 
society in line with Qatar National Vision 2030.”
ConocoPhillips Qatar President Mr Gary Sykes 
said:  “We are proud to be in the driving seat on 
such an ambitious and innovative endeavor and to 
be joined in our enterprise by such distinguished 
academic and industrial institutions in Qatar. MD is 
an emerging hybrid thermal-membrane desalination 
process that uses heat to produce distilled water 
without requiring significant additional energy 
input. To my knowledge, this is the first field testing 
project being done in the Middle East and arguably 
in the world for such a unique application of MD 
technology.”
 Phase 1 of the collaborative efforts included pilot 
tests conducted at QU to prove the technical 
feasibility of the MD process.  In collaboration with 
QEWC, Phase 2 saw the units operating at the Ras 
Abu Fontas power and desalination plant to evaluate 
the process under industrial conditions. A waste 
heat audit was conducted to identify opportunities 
whereby the energy needed by MD could be 
obtained from sources within two Qatari desalination 
facilities.
The joint project was managed by CENG faculty 
Prof Farid Benyahia and GWSC Managing Director 
Dr Samer Adham to develop expertise in this 
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emerging technology, resulting in two Masters’ 
theses at Qatar University and several conference 
and journal papers, which have been published or 
are under review for publication.
QU’s team included research assistants Yehia 
Manawi and Ahmad Fard, who successfully 
completed the Master’s Program in Environmental 
Engineering in September 2013 with thesis on 
membrane distillation desalination.  A Qatari 
Master’s student Mashael Al-Obaidli has also 
joined the team -- her project will investigate the 
long-term stability of membranes and contribute 
significantly to the third and final phase of the 
project, which will be carried out at QU until August 
2014. This phase involves using laboratory data 
to improve the modeling of the MD desalination 
process.
 Prof Benyahia said: “This joint project has been a 
tremendous opportunity to engage in a research 
area that is so important to Qatar and the region 
and involve graduate students in the College of 
Engineering. The knowledge and experience the 
QU team acquired has been phenomenal and will 
definitely pave the way for establishing regional 
excellence in this emerging desalination technique. 
I honestly think that this type of collaboration 

ACCREDITATION SUCCESS
December 2013 saw the successful completion 
of intensive accreditation exercises for College of 
Pharmacy’s Doctor of Pharmacy (PharmD) programs 
and the Foundation Program Department of English.
The PharmD program was awarded 4-year 
accreditation from the Canadian Council For 
Accreditation of Pharmacy Programs (CCAPP).  It is 
the first QU graduate program in health science to 
be granted this status, which significantly occurred 
within 3 years of the first PharmD graduates. 
With this accreditation, PharmD graduates can 
pursue fellowships and residency training in Canada 
and the US.  In addition, health care providers 
in Qatar will greatly benefit from their top-tier 
certification as pharmacy professionals. 

The Foundation Program Department of 
English was awarded 5-year accreditation by 
the Commission on English Language Teaching 
Accreditation (CEA), the official US government body 
for accrediting intensive English language programs.
The accreditation period for the newly-restructured 

one-year, two-level program is December 2013 to 
December 2018.  A further ten years will be granted 
if the program continues to meet the  44 exacting 
standards of the Commission.
It is the second time the department has achieved 
this honor. It was granted CEA accreditation in 
2009 to its previous two-year program which later 
underwent a restructuring process, firstly to a one-
year, four-level program and later to the current one-
year two-level  program.   
In Summer 2012, per CEA requirement for 
accreditation  of the new program, the Department 
conducted an exhaustive self-study into all aspects 
of its operation, including its mission, curriculum, 
assessment, testing, administration, appraisal 
systems, professional development offerings and 
faculty, and submitted a substantive report to the 
accrediting body.  A follow-up site visit in late October 
2013 by the CEA team included interviews, lesson 
observations, focus groups with faculty and students 
and an exhaustive document review, resulting in final 
approval from the commission. 

between academia and a world-class company 
based in Qatar is exemplary. We are also very grateful 
to QEWC and Qatar Power for their support to our 
graduate students and access to their power and 
desalination facilities”.
Dr Adham said: “Our field testing of MD in Qatar 
confirmed that the technology can increase the 
productive capacity of desalination plants without the 
need for capital and operational costs associated with 
the establishment of additional infrastructure to draw 
water from the sea to the desalination plants and to 
the initial processing of these waters.  Thus, we can 
get a higher output of fresh water from desalination 
plants currently in Qatar with lower costs and a 
reduced amount of energy that will in turn have a 
positive impact on the environment”.
CENG Dean Dr Rashid Alammari added: “This project 
enhances the research collaboration between the 
College of Engineering and industry, and is also 
aligned with Qatar National Vision 2030 for applied 
research that benefits Qatar. It  involves faculty and 
students -- the knowledge and experience of our 
faculty and ConocoPhillips will be disseminated 
to our graduates who will continue the country’s 
development of water desalination technology”.



9   Campus Life

HIGH-LEVEL ADVISORY BOARD APPOINTED AT 
LAWC 

On November 19, College of Law announced the 
appointment of an advisory board that will guide the 
college’s strategic plan, academic and research activi-
ties, and raise the image of the College as the leading 
law college in Qatar, as well as increase the college’s 
involvement and efforts in the development of the 
country’s economy and society.
 The board will comprise high-level members of the 
legal profession in corporate law organizations, govern-
ment, and academia, namely H.E. Dr Hassan Lahdan 
Sakr Al Muhannadi, Qatar Minister of Justice,  H.E. Mr  
Thaqil Alshemmari,  Deputy to the President of Qatar 
Supreme Court,  Qatar 2022 Deputy General Coun-
sel Mr Tariq Falamarzi, McNair Chambers Head Prof 
Khawar Qureshi QC, Sultan Al Abdulla and Partners 
Managing Partner Mr Sultan Al Abdullah, Patton Boggs 
Managing Partner Ms Susan B Bastress, and Tulane 
Law School USA Dean Prof David Meyer.
 The aim of the advisory board is to align the College’s 
academic and research strategies with the market 
needs for the fulfillment of Qatar National Vision 2030, 
establish community-related projects that will lead to 
the awareness and appreciation of the rule of law in 
Qatar, and to explore the development of laws and 
promote efficient and integrated legal projects in the 
country. 
Commenting on the board’s appointment, LAWC Dean 
Dr Hassan Okour said: “This is an important step for 

the College as it strengthens our commitment to 
excellence and best practice as the country’s only 
college of law.  With expert guidance and support 
from these well-appointed individuals, the College 
will continue to advance its plans and strategies to 
play a strong role in the objectives outlined in QNV 
2030 and the national development strategies”. 
 The College’s Associate Dean for Academic Af-
fairs Dr Mohammed Al Khulaifi said:  “Having a fully 
structured advisory board will most certainly benefit 
the College and its programs. We believe that the 
industry must be connected with the College of Law 
and its projects to assure the high quality of legal 
education in Qatar
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College of Sharia and Islamic Studies (CSIS) signed an 
agreement on December 11 with the Company of Research 
Studies & Consulting in Islamic Banking to establish a 
cooperative relationship for enhancing scientific research and 
personnel training in Islamic banking. 
The agreement was signed by QU President Prof Sheikha 
Abdulla Al-Thani and Chairman of Trustees for Research Studies 
& Consulting in Islamic Banking HE Sheikh Dr Khalid bin Thani 
bin Abdullah al-Thani in the presence of CSIS Dean Dr Abdul 
Hakeem Alkhelaifi, CEO of Qatar International Islamic Bank Mr 
Abdul Basit Ahmed al-Shaibei and CSIS faculty. 
The College will benefit from the agreement with the 
establishment of a professorial position in Islamic Banking; 
training of undergraduate and graduate students; annual 
seminars on Islamic banking; and support for the establishment 
of a scientific journal on Islamic financial transactions. 
Prof Al Misnad thanked Sheikh Al-Thani and Mr al-Shaibei 
for their generous support and for their efforts to bridge the 
relationship between academic institutions and banking firms 
in Qatar. “This agreement is just the beginning of a long-term 
collaboration that will benefit our students and the society as 
well”, she said.
In his remarks, Sheikh Al-Thani said: “It is a great opportunity 
to express our deep thanks and respect for QU which provides 
ultimate support and assistance to establish  this cooperative 
agreement. We are also thankful to those in charge of College 
of Sharia and Islamic Studies, which plays a prominent role in 
various aspects of Islamic economics in general and Islamic 
banking in particular.  We hope that this agreement will be a 
qualitative addition to the efforts of the scientific, research and 
practical application of the principle of partnership between 
private enterprise and the leading national educational 
institutions. This will have positive results on various activities 

MOU SIGNED TO ESTABLISH INITIATIVES ON 
ISLAMIC BANKING 

associated with the various elements of 
Islamic economics theory and practice”. 
He also stated that the agreement 
was just the beginning of long-term 
cooperation and coordination in multi-
directional efforts at supporting the 
national economy. 
Dr Alkhelaifi noted that the College is 
considering the establishment of a new 
minor in the field of Islamic banking and 
insurance. “This field is an important 
one that needs more research and 
investigative efforts. I believe that such 
an initiative will play a great role in 
promoting the College and QU as well”, 
he said. 
Mr al-Shaibei expressed his thanks to 
QU for supporting the idea of bridging 
the gap between the academic and 
private sectors in Qatar.  
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The new focus for the university was 
announced in a presentation by Vice-
President of Research Dr Hassan Al-
Derham to staff and faculty members 
on June 13. It is the culmination of 
nearly two years of detailed work by a 
cross-college committee of 11 senior 
faculty members chaired by Prof Ali 
M. Ali – the Qatar University Research 
Priorities Committee (QURPC). The 
agenda is aligned with Qatar National 
Vision 2030, the Qatar National 
Development Strategy 2011-16 and 
the Qatar National Research Strategy.
It comes as the university revealed 
a growth in the quality and quantity 
of research in recent years, including 
a rise in the number of academic 
publications from 104 publications in 
2007 to 285 in 2011 and a citation 
index of 1.05 – well above the world 
average of 1.00 and the Middle East 
average of 0.83.
Dr Al-Derham said: “This new 
agenda will play a crucial role in 
the development of the university’s 
research focus in the coming five 
years. It clearly sets out what will be 
the strategic areas of excellence at 
the university and enables faculty 
members, students and partner 
organizations to focus their efforts 
along these priorities. We are grateful 
to the members of the committee 
for their outstanding work in this 
important field which will have 
significant benefits to Qatar and 
beyond.”

RESEARCH ROADMAP LAUNCHED
The priorities outlined in the report reflect the responsibility and 
commitment of the university to support research that is responsive 
to the national needs and major challenges facing the state of 
Qatar. The new research agenda will be a “roadmap” which will 
play an integral role in the university’s second Strategic Plan 
(2013-16) and will be an institutional guide for a broad range of 
QU-driven research activities related to funded research, graduate 
student research, scholarships and fellowships. Additionally, it will 
help strengthen the many partnerships between QU and external 
organizations.
Associate Director of the Social and Economic Survey Research 
Institute (SESRI) Associate Prof Hanan Abdul-Rahim outlined 
the details of the new agenda. Under the four main headlines, 
the priorities are further listed. The field of Energy, Environment 
and Resource Sustainability covers sub-themes including 
Liquified Natural Gas (LNG) and Alternative Energy; Materials 
and Nanotechnology; Marine Resources; and Water, Air and 
Food Security. This will encompass university-wide and external 
collaborative research in energy resource diversification, energy 
efficiency and enabling material technology. The research focus 
will also be on new technologies to produce more food using 
fewer resources that will re-shape the agricultural activity in Qatar. 
Additionally, this research theme will address the development 
of advanced materials and nanotechnology that may lead to 
innovative applications and improvements to quality of life.
Social Change and Identity will be an interdisciplinary research 
theme that tracks and analyses in-depth the effects of social and 
economic transformation on identity, family dynamics, and societal 
institutions for  the preparation of future generations and the 
development of national capacity  within the context of history, core 
values, and globalization. It covers sub-themes of Modernization, 
National Identity and Society; Islam and Contemporary Issues; and 
Education and Capacity Building. 
The field of Population, Health and Wellness is a broad and 
inter-disciplinary program of research into the factors that affect 
population health and wellbeing by addressing the most important 
causes of morbidity, disability and mortality and introducing ways to 
prevent or cure related health conditions, including relevant public 
policies and health services. It includes Prevention and Treatment 
of Chronic Non-Communicable Diseases and Traffic Safety.
The final theme of ICT encompasses Intelligent and Secure 
Information Processing; Distributed Systems and E-services; and 
Enabling Technologies. Collaborative research in these areas will 
explore techniques for intelligent information gathering, storage, 
processing and analysis to convert data into knowledge and to 
create solutions for applications in a variety of areas including 
engineering and science.
The sub-themes outlined in the agenda will be annually reviewed to 
reflect feasibility and national priorities. Implementation of the plan 
began in the new academic year.
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QU PRESIDENT AWARDED HONORARY 
DOCTOR OF LAWS FROM DAHOUSIE UNIVERSITY

Prof Sheikha Abdulla Al-Misnad was awarded an Honorary Doctor 
of Laws Degree from Dalhousie University, Nova Scotia, Canada, in 
recognition of her outstanding personal achievements.  
Prof Al-Misnad received the award, which is Dalhousie’s highest 
honor, at the installation ceremony of its new President Dr Richard 
Florizone on October 4, joining 7 other 2013 honorary degree 
recipients.  They are current and former university leaders namely 
Bojosi Otlhogile, Past Vice Chancellor, University of Botswana; 
Joaquim Clotet Marti, Rector, Pontifical Catholic University of Rio 
Grande do Sul; Xu Zhihong, Past President, Peking University; 
Marie-Christine Lemardeley, Chancellor, University of the Sorbonne 
Nouvelle (Paris 3; Gerhard Fouquet, President, Christian-Albrechts-
University at Kiel; Rivka Carmi, President, Ben-Gurion University  
of the Negev; and W. Eric L. Grimson, Chancellor, Massachusetts 
Institute of Technology.
Commenting on the award, Prof Al-Misnad said:  “I am proud to 
have been bestowed this honor and to join other distinguished 
recipients in accepting this award from one of Canada’s best 
universities.  I was also glad to be present for the installation of 
Dr Florizone as Dalhousie’s new President and I wish him every 
success in his leadership.  Following this, I look forward to building 
a relationship with Dalhousie to share common interests and goals 
that will be beneficial to both institutions”.
In an address by Dalhousie University on her award, Prof Al-
Misnad’s was commended for her significant role in the reform 
of Qatar’s educational system and her passionate advocacy for 
education in the Gulf area in general and for the education of 
women in particular.  She was further applauded for being a model 
for both men and women, inspiring and implementing substantive 
developments to public education.
Prof Al-Misnad also took part in a series of events during her visit.  
This included an international panel discussion on the future of 
universities on the morning of October 4 which included her fellow 
award recipients, and a private luncheon in her honor, following 
which she attended the installation ceremony where she received 
her degree.

An evening reception in her honor 
was hosted by Dalhousie Vice-
Presidents, and later she was a 
guest of honor along with the new 
president, honorary degree recipients, 
and Dalhousie alumni at the Alumni 
Dinner organized by Dalhousie Alumni 
Association. 
She also signed a 5-year MOU 
with Dalhousie that formalized 
collaboration in the field of ocean 
sciences and cooperation in the 
development of research and training 
opportunities. The relationship 
between the two organizations will 
engender collaborative research and 
teaching activities with the various QU 
colleges and centers with a special 
focus on the ocean sciences.  
“The field of ocean sciences is one 
that is fast growing in importance 
for Qatar and the Gulf region, and 
is a strong focus at Dalhousie due 
to its location in Nova Scotia that is 
meters from the Atlantic Ocean”, Prof 
Al-Misnad said, adding, “through 
this agreement,  we are taking the 
lead towards producing future ocean 
scientists and researchers who can 
make a significant contribution to 
Qatar’s progress in this area”. 

Dalhousie University Dean of Science 
Dr Chris Moore said: “Even though 
Qatar University and Dalhousie are 
on different oceans, both the Qatar 
economy and the Nova Scotia 
economy are heavily linked to the 
ocean.  This forms the basis for 
similarity and collaboration”.
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76 ACADEMIC INSTITUTIONS PARTICIPATE IN 
QRSSC COMPETITION

The competition on traffic safety awareness organized by 
the Qatar Road Safety Studies Center (QRSSC) saw the 
participation of 76 high schools and universities in Qatar.  
The competition was part of an awareness campaign on 
pedestrian safety launched by the Center in line with the 
UN Week for Safety on Roads commemorated on May 
6-12.
The competition included 3 categories --  best video  
(universities), best article (secondary and preparatory 
schools) and best poster (primary schools).  A total of 
90 students participated and 76 entries were submitted 
which included 16 from universities, 20 from secondary, 
30  from primary and 10 from preparatory schools.
At the awards ceremony held on October 9, QU 
students Merna Ammar and Alaa Shehada were named 
winners of the best video by a judging panel, followed 
by Irfan Mansoor and Rehan Feliz Pinto of Stenden 
University;  and Ibrahim Arar and Ihab Meqdad of QU.   A 
distinguished award decided by the Center was presented 
to Ahmed Al Mukhtar and Khalifa Al Merri also of QU.
Best Article (secondary) winners were Jassim Bin Hamad 
Secondary Independent School for Boys and Ahmed bin 
Hanbal Secondary Independent School for Boys while 
Hamza bin Abdullmutallib Preparatory School for Boys, 
and Osama Bin Zaid Preparatory School for Boys won in 
the category for preparatory schools.  Al Tha’ayen Primary 
Independent School for Girls and Umm Al Ammad Primary 
School for Girls won Best Poster  (primary).
The winners were celebrated at the  ceremony which was 
attended by QRSSC Director Dr Khalifa Al-Khallifa, QU VP 
for Research Dr Hassan Al Derham, and VP for Academic 
Affairs Dr Mazen Hasna, Director Qatar Traffic Department 
Brigadier Mohamed Saad al-Kharji, General Secretary 
of the National Committee for Traffic Safety Mohamed 
Al-Malki, QU College of Engineering dean Dr Rashid Al 

Ammari, a number of CENG members and 
representatives from Maersk Oil. 
 In his remarks, Dr Al-Khalifa stressed the 
importance of road safety in terms of driver 
and pedestrian welfare and the role of the 
Center to continue to raise awareness 
throughout the community, especially 
among young drivers. He thanked Maersk 
Oil for its sponsorship of the event and daily 
communications with the Center to set 
competition rules, monitor entries and publicize 
it to the Qatari community. «Maersk Oil’s role 
in this competition is highly appreciated and 
we are looking forward to further cooperation”, 
he added.  Dr Al Khalifa also recognized 
other Center partners for their support of the 
Center’s traffic safety efforts. 
Maersk Oil Deputy Managing Director Sheikh 
Faisal Bin Fahad Al Thani said : «I am pleased 
to see yet another meaningful collaboration 
between Maersk Oil and Qatar University. 
Road Safety is very near and dear to all of us 
in Qatar and engaging and instilling the youth 
with a sense of responsibility and involving 
them in the solution is necessary. I am grateful 
to the National Traffic Safety Committee 
and the Ministry of Interior who supported 
this initiative under its highly successful One 
Second national road safety communication 
platform.»
Brigadier al-Kharji said: «I highly appreciate 
the efforts of QU and Maersk Oil to organise 
this event which raises the awareness of traffic 
safety for students and youth. Such events 
cement  relations between QU and the Traffic 
Department towards more joint activities and 
initiatives».
Mohamed Al-Malki stressed the Committee’s 
strong relations with QU, and called for more 
projects in line with the National Strategy for 
Road Traffic Safety.
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CAS EXPANDS ITS RESEARCH CAPACITY
College of Arts & Sciences (CAS) launched three 
research centers of excellence that reflect several 
important themes contained in the human and social 
development pillars of Qatar National Vision 2030 
and the objectives and values outlined in the national 
development strategies. 

The 3 centers brings to 6 the number of research 
centers launched in two years at QU which include 
KINDI, Qatar Road Safety Studies Center, and 
Entrepreneurship Center.
 
The Centers for Sustainable Development, Humanities 
and Social Science Research, and Gulf Studies 
Research, launched in October, are the first in Qatar 
and were designed to harness QU’s role as a leader in 
research in the region, and to expand CAS’ research 
capacity, capitalizing on its interdisciplinary strengths.  
 
Their establishment is in keeping with QU’s new 
5-year research agenda which will see interdisciplinary 
research projects centered on four areas of 
excellence: Energy, Environment and Resource 
Sustainability; Social Change and Identity; Population, 
Health and Wellness; and Information, Communication 
and Technologies (ICT). 
 
In establishing the Center for Sustainable 
Development, CAS leaders built on the research focus 
of its MSc and PhD degree programs in Environmental 
Sciences which include water and food security, 
environmental preservation, and waste management; 
and on its dedicated professorial Chair in Sustainable 
Development.
 
The Center for Humanities and Social Science 
Research will highlight four key themes – multi-
disciplinarity, collaboration, research excellence, and 
knowledge-sharing.  It will bring together research 
conducted in CAS’ MA in Arabic Language and 
MA in Gulf Studies, and its planned MA in Mass 
Communication, focusing in particular on Qatar, 
the Gulf, and the Arab world.  Research areas will 
include culture, heritage and identity; family and 
gender issues; social security and social justice; 
politics identity and reform; literature; language, 
communication, and social media; governance, 
planning and social policy; migration and labor policy; 
and international crimes. 

 The Center for Gulf Studies Research will 
undertake inter-disciplinary Gulf-focused research 
in three main areas – energy and economics; 
social issues; and politics.  It will support CAS’ 
MA program in Gulf Studies, which is currently the 
only such program in the world. Since its inception 
in 2012, the program has grown in popularity 
and has seen a number of high-level lectures and 
discussions featuring regional and international 
experts and observers on current and emerging 
issues in the Gulf and the Arab world.  
 
The new centers will have a complementary 
relationship with existing QU research centers, 
other QU colleges and departments, and will 
engender synergistic collaborations with academic 
institutions in Qatar and beyond, national, regional 
and international organizations, and the wider 
Qatar community.
 
CAS Dean Dr Eiman Mustafawi sees the centers 
as each providing a forum to address the 
research goals enshrined in the national vision and 
strategies; engage faculty, students, researchers 
and collaborators in targeted research in line with 
society’s needs; and advance CAS branding as 
a college of academic and research quality and 
excellence.    
 
CAS Associate Dean of Research and Graduate 
Studies Dr Mohamed Ahmedna said: “CAS has 
the competitive advantage in these three critical 
areas and it is a timely moment for us to advance 
our research capacity and focus to another 
level.  These centers state our commitment to 
addressing new developments and changes in 
Qatar and the region, and finding solutions that will 
contribute to their progress”.
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STRATEGIC PLAN  2013-2016

In her annual press conference  on September 
29, Prof Sheikha Abdulla Al-Misnad shared with 
the English and Arabic media the organization’s 
developments, changes and plans for the new 
strategic planning cycle.  
The event was an opportunity for the organization 
to engage the wider society on its efforts to harness 
its vision and mission and translate it into targeted 
academic and research quality and excellence in line 
with national development strategies and in keeping 
with international standards. 
The new cycle 2013-2016 was launched this year 
following deliberations by 4 working groups with 
representation across QU campus who developed 
the plan based on societal needs, changing 
variables, and clear performance measures guided 
by the university vision to become a regional leader 
in higher education. 
Prof Al-Misnad enumerated 4 areas of focus -- to 
nurture student experience, optimize institutional 
effectiveness, build international recognition, and 
recognize scholarly excellence.  “Strategies by all QU 
sectors, colleges, departments and research centers 
will derive from this overarching plan”, she said.
Prof Al Misnad noted that students’ university 
experience is critical to their personal and academic 
fulfillment and success.  In this regard, the new plan 
will see QU transition into a residential campus.  
“It will provide a safe and engaging housing 
environment that is more than just a place to 
study and sleep but also where students are able 
to participate in social, educational, cultural and 

recreational opportunities and so enhance the spirit 
of the campus”.
Two student housing complexes each holding 450 
students are expected for completion in the 2nd 
quarter of 2014.  They will include sporting and 
leisure facilities, cafeteria, supermarket, and kids 
playing area.
Prof Al-Misnad stated further that a Student Center 
is also in the planning phase.  It will offer the full 
range of services and offices provided by the 
Student Affairs sector in one building: Admission 
and Registration, Student Services (Financial Aid, 
Counseling, Learning Support, Career Services 
and all other types of resources and support).   
“The Center will be a one-stop resource for all 
student affairs – it will promote their engagement, 
development, learning and success as well as a 
collegial spirit and pride in their university”, she said.
Support services and programs to enhance student 
success will include improved academic advising 
to build students’ preparation for a productive and 
fulfilling tenure at QU; diversified activities with a 
focus on cultural values; programs, events and 
activities involving parents in the student experience; 
and enhanced catering and transportation services.  
In addition, the organization aims to enhance the 
online Student Complaint System, and upgrade 
Banner XE that will enhance the teaching/learning 
process and advance student outcomes. 
Prof Al Misnad stated that Career Services will 
be enhanced to develop unique career advising 
programs and events for each college, with special 
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emphasis on 1st-year students; collaborate with 
faculty, governmental agencies and HR associations 
on relevant labor market research activities; increase 
the use of technology to improve the efficiency 
and effectiveness of all career-related services; and 
develop and implement a comprehensive employer 
outreach and relations plan to increase under-graduate 
and graduate recruitment activities.
A First-Year Experience (FYE) Project is also being 
offered to help students, especially those who do not 
go through the Foundation Program, to maximize 
their chances of success by building their direction 
and identity, and developing long-term strategies in 
their first year at QU. “This will help them learn about 
the various learning resources and support services 
offered at QU and transition into active, independent, 
and self-aware learners”, Prof Al-Misnad said.
The organization is also looking into offering online 
distance learning courses with a university-wide 
committee recently established to determine their 
viability.  In the coming phase, some courses will be 
offered with the understanding that the pilot may 
be expanded at a broader level if effective.  This 
term, the core curriculum course Islamic Education 
will be offered online as a pilot for the committee’s 
assessment.   “Our technological infrastructure is at 
the leading edge of education technology, and we are 
leaders in the use of Lecture Capture technology.  We 
will build on this expertise to offer online courses”, Prof 
Al-Misnad said.
Discussing campus expansion, Prof Al-Misnad 
highlighted current buildings projects – College of 
Engineering, College of Pharmacy, Early Childhood 
Center, Central Stores -- and new entrances and 
campus roads network.  Planned projects include a 
multi-storey parking lot; a new College of Education, 
College of Law, Administration Building, faculty offices, 
and a multi-purpose hall.  The organization will also 
undertake major IT projects to upgrade Oracle to 
include HR, Procurement, and Finance, including 
that for research. Work is underway to implement 
an internal telecom project in collaboration with 
Cisco, and install cloud, networking and virtualization 
technologies with Citrix.
Research being a priority area for QU, the organization 
has led and collaborated on a number of research 
projects in line with national priorities and development 
strategies,  Prof Al-Misnad said, pointing to several 
research projects that present good examples of the 
link between QU research and national priorities such 
as a major partnership between QU, Qatar Airways, 
QSTP and several leading national and international 
organizations to convert local into biofuel products for 
use in the aviation industry.  Other environment-related 
research projects include a water-refining system using 

local plants and a study to monitor oxygen levels 
and climatic changes in the Arabian Gulf waters. 
Addressing transportation challenges is Masarak, 
a mobile app for intelligent transportation services 
developed by the Qatar Mobility Innovations 
Center (QMIC), while a major study on fisheries 
addressing the food security challenge is being 
conducted in collaboration with Ministry of 
Environment and QSTP.  Healthcare studies 
relevant to local challenges (diabetes, obesity); 
social survey research; and air conditioning for 
stadia for 2022 were among other referenced 
research studies.  
Prof Al-Misnad also spoke of QU’s new research 
agenda for the next five years.  She said that 
QU will continue to develop interdisciplinary 
research programs and centers within four areas 
of excellence: Energy, Environment & Resource 
Sustainability; Social Change and Identity; 
Population, Health and Wellness; and ICT.  In 
this regard, a key achievement was the opening 
of the new research complex to accommodate 
the organization’s existing research centers as 
well as the newly-established KINDI Center and 
Qatar Road Safety Studies Center. This year the 
university will also see the establishment of three 
new research excellence centers -- the Center 
of Social Science and Humanities, Center of 
Sustainable Development, and Center of Gulf 
Studies -- at the College of Arts and Sciences.  
“We have enlisted a wide range of expertise to 
advance our research efforts in line with the needs 
of the society”, she said.
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FIRST BOOK ON ARCHITECTURE AND 
URBANISM IN DOHA 

A first-ever comprehensive book on contemporary 
architecture and urbanism in Doha was launched 
by Qatar University on November 18 at a press 
conference and book signing event.  The book 
entitled “Demystifying Doha:  On Architecture and 
Urbanism in an Emerging City” was authored by QU 
professor of architecture and chair of the Department 
of Architecture and Urban Planning (DAUP) Dr 
Ashraf Salama and Dr Florian Wiedmann, research 
fellow at the department, and published by Ashgate 
Publishing, UK.
The book is a three-year effort (2010-2013) and was 
partially funded by a grant from  the National Priorities 
Research Program (NPRP) under the Qatar National 
Research Fund (QNRF).  
Both Dr Salama and Dr Wiedmann were on hand to 
discuss details of the book which provides a critical 
analysis  of Doha as an emerging regional metropolis 
and suggests a framework that can be utilized to 
clarify, delineate and understand the future role 
architects, urban designers, and planners will have in 
shaping the future of the city and other cities that are 
witnessing similar development patterns. 
At 276 pages, the book looks at the pre-oil picture 
of Doha rooted in the desert, tribal tradition and the 
sea, and follows its urban evolution from vernacular 
settlement to an emerging service hub.  It goes on to 
discuss the decentralization of urban planning and the 
implementation of an holistic urban development vision 
in Qatar, regional pressures and global influences, and 
the advent of urban space diversity in Doha.  Further, 
the book considers the economic consequences 
and potential environmental challenges, and provides 
an outlook for sustainable urbanism in Doha.   The 
authors conclude with a theoretical discourse on space 
production and an analytical framework for investigating 
the production of urban qualities in the city.  

Drs Salama and Wiedmann 
explained that Demystifying Doha 
investigates the complex nature 
of the city’s contemporary urban 
structure by exploring its evolution 
from a tiny fishing village to a major 
regional and international hub. “It 
also analyses the transforming 
models of urban governance and 
their impact on current urban 
development tendencies”,  they 
said.  
Dr Salama noted the timeliness 
of the book’s publication in a 

period when Doha is burgeoning with construction, 
development and re-generation projects but a lack 
of in-depth debate on architecture and urbanism 
in the rapidly growing city.  “This book we hope 
will begin the dialogue and prompt questions 
and solutions on the future direction of urban 
development in Doha and in growing cities in the 
GCC and Middle East region”, he said.  
Dr Wiedman said: “We hope to expand the 
research to include parameters that enable future 
comparisons with other Gulf cities now that we 
have introduced the preparatory discussions that 
highlight the various interdependencies between 
the built environment and emerging society of 
Doha”.
Reviewers from North Carolina State University, 
USA, Albert Speer & Partner GmbH, Germany, 
and Polytechnic University of Bari, Italy have called 
Demystifying Doha “a necessary guide for Doha’s 
decision makers in the public and private sector 
as well as design and planning educators and 
professionals”, a “valuable source for every planner 
and architect working in Doha as well as those 
working in neighboring countries of the Arabian 
Peninsula”, and “a great addition to the library of 
architecture and urbanism in the Middle East”.
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ذاكرة اجلامعة

احتفال السكن الطالبي بمناسبة 
انتهاء العام الدراسي 82-81

زيارة أ.د. مان جاب لي عميد كلية الدراسات 
العليا ـ سيئول كوريا الجنوبية

زيارة الوفد التربوي لجهاز العربي لمحو االمية وتعليم 
الكبار بتاريخ 1981-11-30

رحلة بحرية علمية إلجراء االختبارات 
الالزمة لسفينة مختبر البحار
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من�صات التوا�صل 

االجتماعي

جامعة قطر تتحدث معكم بجميع اللغات...!

تفاُعل مع فعاليات واأحداث اجلامعة

من�صات جامعة قطر على الفي�صبوك وتويرت هي �صاحات تفاعلية ي�صرتك يف �صياغة ر�صائلها اجلميع من الطلبة واجلمهور املتابع لتلك 

املن�صات وفريق التوا�صل االجتماعي باجلامعة.  فيما ي�صعى فريق التوا�صل على م�صاركة املتابعني باأحداث اجلامعة، وفعالياتها، واأبرز 

اللحظات والدرو�س التي تدور يف اأنحاء احلرم اجلامعي، يتفاعل اجلمهور مع تلك املحتويات ب�صكل يرثي الر�صاالت املن�صورة.

جت�صري التوا�صل بني الطلبة وموظفي اجلامعة

يتواجد مكتب التوا�صل مع الطلبة يف كل ح�صابي اجلامعة على الفي�صبوك وتويرت للإجابة على جميع االأ�صئلة املتعلقة ب�صوؤون الطلبة وتوفري 

االإجابات لهم ب�صكل يومي منتظم.  مل يقت�رص تواجد مكتب التوا�صل فقط، بل ان�صمت اأي�صًا عدة فرق تعنى باخلدمات الطلبية باجلامعة، 

 ،QU_SA عرب تويرت والفي�صبوك،  و �صوؤون الطلبة Student Activities الن�صاط الطلبي ، QUFSS والتي منها ق�صم اخلدمات الغذائية

وخدمة اإدارة العمليات ImproveQU، وغريها من احل�صابات التي تتوا�صل مبا�رصًة مع منت�صبي اجلامعة لل�صتماع لهم واآرائهم وتقريب 

امل�صافات بينهم. 

ح�صاب جامعة قطر على الإن�صتجرام

عرب و�صم #جامعة_قطر على �صبكة االن�صتجرام Instagram ي�صارك طلبة جامعة قطر ب�صورهم الفنية للحرم اجلامعي واللحظات املميزة 

التي يق�صونها فيها. ان�صمت جامعة قطر عرب ح�صابها الر�صمي لطلبتنا يف ر�صم تلك اللوحة الفنية حلرم جامعة قطر.  بذلك، فاإن اأجمل 

االإبداعات، واأبرز اللحظات، واأهم الدرو�س التي تنبع من حرم اجلامعة يتم االحتفاظ بها عرب هذا احل�صاب.  كما يقوم فريق التوا�صل االجتماعي 

بن�رص اأعمال الطلبة املن�صورة عرب و�صم #جامعة_قطر يف االن�صتجرام �صمن تغريدة ال�صباح على ح�صاب اجلامعة يف تويرت.

ح�صاب جامعة قطر على اإي�صيو وال�صاوندكالود

يتنوع املحتوى الذي ين�صاأ من حرم اجلامعة ب�صكل يومي.  فمنها اأقوال واأخبار علمية وبحثية، ومنها �صور فوتوغرافية، ومنها اأي�صًا جملت 

دورية، وت�صجيلت �صوتية.  عرب ح�صاب اجلامعة الر�صمي على موقعي اإي�صيو وال�صاوندكلود، حتتفظ اجلامعة مبجلتها وملفاتها ال�صوتية، 

وذلك لت�صهيل امل�صاركة بها مع جمهورها من على قنوات التوا�صل االجتماعي.  

ذلك، وي�صعى فريق التوا�صل االجتماعي اإىل جت�صري �صرب التوا�صل من خلل توجهات مرنة، ت�صتجيب حلاجات واهتمامات طلبة جامعة قطر، 

وذلك بهدف اإثراء احلياة اجلامعية، وتقريب امل�صافات، وتعزيز العلقات بني جميع منت�صبي اجلامعة من طلبة وموظفني واأع�صاء هيئة تدري�س. 

كل اأولئك يعمل بهدف اإثراء حمتوى هادف يعرب عن جمتمع احلرم اجلامعي باأرقى الو�صائل.  فاإن كان احلرم اجلامعي ممتداً على م�صاحة ٨ 

كيلومرتات، فمن على من�صات التوا�صل االجتماعي، يكون اجلميع يف بهو مليء بتنوع املحتوى، وتنوع امل�صاركات، واالآراء، واملعلومات.  هل 

لديك مقرتحات لفريق �صبكات التوا�صل االجتماعي؟  توا�صل معهم االآن عرب الربيد االلكرتوين

social_media@qu.edu.qa 
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نظم ق�صم الريا�صة والرتفيه باإدارة االن�صطة الطلبية عددا من الفعاليات احتفاال 

باليوم الريا�صي للدولة، وت�صمنت تلك الفعاليات واالأن�صطة  التي اأقيمت يف كتارا 

)اجلانب البحري(، منها عر�صا لفيديو يعك�س االن�صطة واالجنازات الريا�صية لطلب 

اجلامعة.

وهدفت اإدارة االأن�صطة الطلبية من خلل الفعاليات املقامة يف االأماكن الريا�صية 

باجلامعة يف هذا اليوم اىل توعية املجتمع اجلامعي باهمية الريا�صة ودورها يف 

حياة املجتمعات واالأفراد ولقد مت و�صع الفعاليات الريا�صية ب�صكل ي�صمل منت�صبي 

جامعة قطر من طلب وموظفني وعائلتهم واخلريجني واي�صا فئة االحتياجات 

اخلا�صة، ومن بني الربامج الريا�صية املقدمة للبنني الطريان ال�رصاعي وكرة 

الطائرة والعاب التحدي اما بالن�صبة للبنات فكانت هناك حمطات اللياقة البدنية 

)ايروبك�س ويوغا( والهوكي وقد بداأ الربنامج  ال�صاعة التا�صعة �صباحا وا�صتمر حتى 

ال�صاعة 5:00 م�صاء يف كتارا  ويف ال�صالة الريا�صية للبنات وتعليقا على احلدث، 

قالت االأ�صتاذة اجلازي فطي�س املري مدير ادارة االأن�صطة الطلبية. 

اإن  اليوم الريا�صي للدولة من الفعاليات الوطنية الهامة التي تعزز ن�رص مفهوم 

الثقافة الريا�صية واهمية ممار�صتها يف بناء �صحة الفرد واملجتمع ، ولقد و�صع 

الت�صور اخلا�س لهذه الفعالية الهامة من خلل توفري الطاقات االإدارية والفنية 

ل�صمان م�صاركة املجتمع اجلامعي ككل بفائته العمرية املختلفة ت�صامنا مع 

الدعوة الوطنية حيث �صيكون يوما ريا�صيا ترفيهيا عام يرفع من م�صتوى الكفاءة 

البدنية والفكرية للم�صاركني وي�صاعد يف اكت�صاف الكثري من املواهب والقدرات 

احلركية واملهارية مما ي�صهم يف اعداد كوادر ب�رصية قادرة على امل�صاركة 

والتناف�س على امل�صتوى املحلي والدويل حيث ان دولة قطر تواكب التطور العاملي 

يف هذا املجال با�صت�صافة العديد من الفعاليات واالأن�صطة الريا�صية املتنوعة ومن 

ابرزها تنظيم كا�س العامل 2022 ، وبالتايل �صنحقق الهدف باأن�صتطتنا املتنوعة 

لن�رص مفهوم الثقافة الريا�صية واهميتها للفرد على خمتلف املراحل العمرية واي�صا 

لتكون جزءا ا�صا�صيا من عاداتنا اليومية .

ويف كلمتها باملنا�صبة قالت اأ�صماء النعيمي رئي�س ق�صم الريا�صة والرتفيه وم�رصف 

فعالية اليوم الريا�صي 2014 يف جامعة قطر اإن ادارة االأن�صطة الطلبية هذا 

نظمت العديد من األنشطة الرياضية  والترفيهية 
جامعة قطر تحتفل باليوم الرياضي

العام قامت بالتجديد يف الفعاليات الريا�صية واحلركية 

املقامة واخلا�صة بفعالية اليوم الريا�صي 2014 حتت 

�صعار الريا�صة ا�صلوب حياة حيث مت طرح العديد من 

الريا�صات اجلديدة الفردية واجلماعية املتنوعة بهدف 

تعريف املجتمع اجلامعي عليها واتاحة الفر�صة للح�صور 

بامل�صاركة الطريان ال�رصاعي ، واأ�صافت اأن ق�صم العلج 

الطبيعي قام بعر�س االأجهزة املتوفرة لديه وقدم تعريفا 

بها وكيفية ا�صتخدامها 

واأ�صافت النعيمي ان الريا�صة تعترب ا�صلوب حياة، واننا 

يف جامعة قطر اذ نوؤكد على اهمية ممار�صة االن�صطة 

الريا�صية الأهميتها البالغة ل�صحة الفرد ومنها �صحة 

املجتمع ككل، خا�صة وانها ن�صاط بدين ال يخ�س �رصيحة 

او عمر معني، واذ اننا جزء من املجتمع املحلي كان علينا 

م�صاركة اجلميع احتفاالت الدولة باليوم الريا�صي وابراز 

ن�صاطنا اجلامعي خارجيا وعك�س ما ليدنا من اجنازات 

ريا�صية.
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اأعلن د. خالد وليد البيبي مدير برنامج العلوم الريا�صية بكلية االآداب 

والعلوم يف جامعة قطر عن تخريج اأول دفعة من الربنامج يف 2015 

الفتا اإىل اأن الربنامج يقوم على تعزيز معرفة مكونات اجل�صد لتح�صني 

نوعية احلياة عرب تزويد الطلبة باملعرفة واملهارات والقدرات لتح�صني 

�صحة االأفراد واملجتمعات ف�صل عن اإعداد القادة لقيادة القطاعني 

العام واخلا�س يف خمتلف املجاالت الريا�صية الفرعية.

واأكد اأن الربنامج ي�صعى لتخريج خرباء قطريني وفقا الأعلى املعايري 

الدولية للعمل يف القطاع الريا�صي وال�صحي الفتا اإىل اأن الربنامج 

مينح درجة البكالوريو�س ويوفر الدرا�صة ال�صاملة واخلربة امليدانية 

التي من �صاأنها تثقيف الطلبة واإعدادهم لنطاق وا�صع من املهن 

الريا�صية يف املوؤ�ص�صات الريا�صية البدنية واملوؤ�ص�صات التعليمية، 

يف ظل االهتمام الكبري الذي يحظى به هذا القطاع بعد االإعلن عن 

ا�صت�صافة قطر ملونديال كاأ�س العامل لكرة القدم يف 2022.

واأ�صار اإىل فر�س توظيف اخلريجني كمديرين للأندية واالحتادات 

والفعاليات ومراكز الريا�صة وبرك ال�صباحة واملواقع الريا�صية ومن�صق 

ريا�صي ومدير توظيف ومدير ت�صويق وعلقات عامة وات�صاالت 

ريا�صية باالإ�صافة اإىل خرباء متخ�ص�صني يف املوؤ�ص�صات واملنظمات 

مثل الوزارات واللجان االأوملبية الوطنية وهيئات املجتمع ومراكز 

البحوث اإىل جانب العمل يف املوؤ�ص�صات اخلا�صة والعامة يف جمال 

الرعاية الوقائية وال�صحة واللياقة البدنية العامة واخلا�صة واملراكز 

ال�صحية يف املنطقة وو�صع ا�صرتاتيجيات االت�صال واملراقبة 

وحما�رصين يف الكليات واجلامعات ومعلمي تربية بدنية يف املدار�س 

احلكومية وامل�صتقلة.

واأو�صح اأن الربنامج الذي انطلق منذ �صنتني بداأ بـ 11 طالبا وطالبة 

واأن الربنامج التاأ�صي�صي للعام االأكادميي ي�صم ٨0 طالبا وطالبة 

يرغبون يف االلتحاق بالربنامج ويف حال اجتازوا املرحلة التاأ�صي�صية 

مدير البرنامج بجامعة قطر د.خالد البيبي : 
فرص عمل متميزة لخريجي برنامج علوم الرياضة

باإمكانهم االلتحاق بالدرا�صة يف العلوم الريا�صية عامة بعد ذلك 

يتحولون اإىل التخ�ص�س الرئي�صي يف م�صاراته الثلثة االإدارة 

الريا�صية، التمارين والرتبية البدنية، وال�صحة البدنية. موؤكدا اأن اأول 

فوج يتخرج من الربنامج يف العام 2015.

واأ�صار اإىل اأن برنامج علوم الريا�صة ي�صم 5 اأ�صاتذة من حملة 

الدكتوراه و3 اأ�صاتذة م�صاعدي تدري�س متوقعا اأن يزداد العدد 

يف �صهر �صبتمرب القادم لي�صل اإىل 10اأ�صاتذة و2 من حملة درجة 

الدكتوراه و4 م�صاعدي تدري�س.

وك�صف عن ابتعاث طالب قطري اإىل نيويورك بداية العام الدرا�صي 

الإمتام درا�صته يف املاج�صتري وااللتحاق بالق�صم كم�صاعد تدري�س، 

الفتا اإىل اأن مقررات الربنامج تت�صمن علم االأحياء وت�رصيح ج�صم 

االإن�صان وفزيولوجية ج�صم االإن�صان و�صيكولوجية احلركة وال�صمنة 

واأمرا�س ال�صكري، لذلك على الطالب فهم الريا�صة باحلركة وتاأثري 

االأمرا�س ونحاول الرتكيز على اأمرا�س ال�صمنة وال�صكري كجزء من 

علمنا.
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�صامل، معلمة يف مركز الطفولة املبكرة: »نعم كلنا طفولة وكلنا من اأجل 

الطفولة فنحن يف هذا اليوم نذكر العامل بالطفل واأهميته  ومدى حر�صنا 

على اأن يتمتع  ويعي�س طفولة ممتعة ممتلئة بالن�صاط واللعب الذي يك�صبه 

الكثري من املهارات واخلربات ،  فكل طفل يحتاج منا اأن نعلمه باأنه بحد 

ذاته مهم، وال تنبع اأهميته من املهارات التي يتقنها، بل العك�س ف�صعور 

الطفل باأهميته ي�صاعده على تنمية املهارات املختلفة لديه. فلأنه يرى 

اأهميته فهو ي�صعى اإىل تنمية و�صقل مهاراته املختلفة ، واإىل التميز 

باأدائه«.

ومن جانبها قالت االأ�صتاذة اميان ال�صعار، معلمة يف مركز الطفولة 

املبكرة: »الطفولة رمز ال�صعادة، رمز االبت�صامة وهم م�صدر قوي للطاقة 

االإيجابية اأينما كانوا، بهم ن�صعد وفيهم حتلو اأوقاتنا. كلنا كنا اأطفال 

ومرت بنا يف طفولتنا الكثري من االأوقات املرحة واللحظات ال�صعيدة 

فمن منا ال يذكر مواقف جعلته ي�صحك بقوة اأو م�صاعر ر�صمت االبت�صامة 

على وجهه، اأو اأحداث زادت من �صعوره بالثقة بنف�صه، وكثري ما نتمنى اأن 

نعي�س ولو للحظات ب�صيطة كاالأطفال منرح ونلعب ونغني ونرق�س ونلهو 

كما يلهو االأطفال«. 
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تحت شعار: »كلنا الطفولة«
الجامعة تنظم المهرجان الثامن لالحتفال باليوم العالمي 

للطفل

اأقامت جامعة قطر املهرجان الثامن للحتفال باليوم العاملي للطفل، حتت عنوان: 

»كلنا الطفولة« وهو احتفال ينظمه مركز الطفولة املبكرة بكلية الرتبية  يف جامعة 

قطر، وت�صارك يف فعاليات  هذا العام  6 من ريا�س االأطفال )رو�صة الر�صاد امل�صتقلة 

للبنني، رو�صة الرفاع امل�صتقلة للبنات، رو�صة اخلوارزمي امل�صتقلة للبنات، رو�صة 

اأم القرى امل�صتقلة للبنني، رو�صة املرح يف اجلوار االإجنليزية، رو�صة مركز ال�صفلح 

للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة( .وقد جرى  افتتاح املهرجان بح�صور الدكتورة 

فاطمة املع�صادي من�صق مركز الطفولة املبكرة، ومعلمات املركز: اآمنه املغي�صيب، 

موزة �صامل، جوزاء ال�صمري، اإميان ال�صعار ولورين �صاكيو.

ويف كلمتها بهذه املنا�صبة، قالت الدكتورة ح�صة �صادق عميد كلية الرتبية يف جامعة 

قطر اإن هذه املنا�صبة اإحدى املنا�صبات الهامة التي ن�صتذكر فيها الطفولة و�صئونها  

باعتبارها مرحلة هامة من مراحل النمو الب�رصي ، واأ�صافت :«قد ال يعي االأطفال 

االختلفات والفروق بني النا�س يف هذه ال�صن املبكرة ولكن بالتاأكيد ي�صتطيعون 

ان ي�صت�صعروا مفهوم االإخاء والت�صامح واحرتام االآخرين ، وهذا ما حتاول االأن�صطة 

التعليمية يف مركز الطفولة املبكرة  ان توؤكد عليه وتربزه من خلل اأن�صطه مهرجان هذا 

العام الذي يحمل �صعار )كلنا الطفولة( ، نحن �صعداء باأن ي�صارك اأطفالنا اليوم اأطفال 

العامل هذه االحتفالية التي تعد يوما للتاآخي والتفاهم بني االأطفال وعلى النطاق 

العاملي«.

ويف كلمة لها، قالت الدكتورة فاطمة املع�صادي: » كان �صعارنا لهذا العام  )كلنا 

الطفولة(  وهذا يعني اأنه ال للتمييز بكل اأ�صكاله بل نقبل التنوع واالختلف وتقبل االخر. 

ويتمثل �صعار )كلنا الطفولة( يف م�صمونه اننا كموؤ�ص�صات تربوية واأفراد نعمل من اجل 

حتقيق اهداف واحتياجات الطفولة يف التمتع باحلرية، للعب والتعليم«.

واأ�صافت: »اإن توقيع دولة قطر التفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل والت�صديق عليها 

عام 2009 ترجم يف االحتفال ال�صنوي الذي يقيمه مركز الطفولة املبكرة بكلية الرتبية 

ومب�صاركة اطفال املدار�س امل�صتقلة والفئات اخلا�صة وكذلك هو جت�صيد لروؤية قطر 

2030 يف حتقيق اأف�صل اال�صتثمار يف اأطفال قطر ل�صمان حت�صني رفاههم ومن اأجل 

تاأمني قاعدة التنمية االجتماعية واالدراكية لراأ�س املال الب�رصي والتنمية االجتماعية 

والب�رصية. كما اتخذت كلية الرتبية بالفعل خطوات كبرية لتعزيز التزامها برفاه االأطفال 

و�صلمتهم و�صحتهم وتربيتهم من خلل تبنيها  م�رصوع اأن�صاء مبنى مركز الطفولة 

املبكرة ذات جوده عالية. وكذلك توفري العديد من الربامج املختلفة لتحقيق جودة 

التعليم«.

وقالت االأ�صتاذة اأمنة عبدالرحمن املغي�صيب، من�صق 

اإداري مبركز الطفولة املبكرة: »اإن هذا اللقاء ال�صنوي 

الذي ينظمه مركز الطفولة املبكرة باإ�رصاف كلية 

الرتبية، والذي نحتفل يف اليوم العاملي للطفولة، 

يعترب من االأيام املميزة يف احتفاالت املركز الأنه من 

خلله يحتفل االأطفال مب�صاركة اأقرانهم من ريا�س 

اأطفال خمتلفة مما يتيح للطفل اأن ميرح ويلعب 

بعفوية ويحتفل مع �صائر االأطفال وهم يتمتعون 

بكافة حقوقهم و ينعمون باالأمن وال�صلم  وحتيطهم 

كل مظاهر الرعاية واحلب من اأولياء اأمور وم�رصفني 

ومعلمني وكذلك اهتمام الدولة وجميع موؤ�ص�صاتها 

بهذا الطفل الذى ي�صتحق منا كل رعاية واهتمام 

الأنهم �صيكونون يف يوم  من االأيام يف خدمه 

املجتمع والوطن ».

وعن اأهمية هذا املهرجان، قالت االأ�صتاذة موزة 
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ندوات

عائض القرني وعون الخصاونة في ندوتين بالجامعة

كما نظمت كلية القانون بجامعة قطر ندوة علمية بعنوان » الربيع 

العربي والتحديات القانونية وال�صيا�صية« األقاها القا�صي عون 

اخل�صاونة رئي�س الوزراء االأردين ال�صابق ونائب الرئي�س ال�صابق 

ملحكمة العدل الدولية ، حيث تاأتي هذه الندوة التي ح�رصها عدد كبري 

من اأع�صاء هيئة التدري�س وطالبات الكلية �صمن برنامج املتحدثني 

املتميزين.

وقال القا�صي عون اخل�صاونة ان الربيع العربي �صكل عددا من 

التحديات احلقيقية لبع�س االنظمة العربية ففي تون�س وم�رص جند 

ان االأمر تعلق بدكتاتوريني كهلني وقواتهما امل�صلحة ، كما ان اغلب 

ما ح�صل يف ثورة م�رص يعود اىل والية مبارك الوراثية ،واأو�صح ان 

عملية اال�صلح والعدل واجبة حتمية على احلكام ال منة منهم على 

ال�صعوب التي يحكمونها �صواء جاء ذلك يف ظل ربيع عربي او دونه.

وا�صاف اخل�صاونة ان اهم ما حدث يف م�رص موؤخرا يعود اوال اىل 

دور الق�صاء وثانيا اىل دور الت�رصيع ، ففيما يخ�س الق�صاء فاالإخوان 

امل�صلمون و�صلوا احلكم على ا�صا�س انتخابات دميوقراطية ملواجهة 

ق�صاء عني يف عهد مبارك كجزء من الدولة العميقة ، متاما كالق�صاء 

الرتكي �صابقا قبل ان يتم ا�صلحه والذي كان مركزا للعلمانية ، 

اما الق�صاء يف م�رص كان م�صي�صا ومازال كذلك حتى وقتنا هذا ، ان 

الق�صاء امل�صتقل �رصورة حلياة االأمم ، اما الق�صاء امل�صي�س فهو اخلطر 

احلقيقي الذي يرتب�س االمم وحياتها ال�صوية ، فان الق�صاء يف م�رص 

قبل ان يكون لعبة يف يد ال�صلطة التنفيذية واحلال يف م�رص اذا ال 

يختلف كثريا عن حال اغلب الدول العربية. 

و حتدث اخل�صاونة عن التحديات القانونية وال�صيا�صية التي تواجه 

الربيع العربي حيث ا�صتعر�س بالتحليل البيئة التي خرجت فيها 

ظاهرة احلركات والثورات يف دول عربية عدة والعوامل الداخلية 

واخلارجية التي واكبت م�صرية هذه الثورات وقادت اىل االأحوال التي 

انتهت اليها موؤخر ، كما بني اخل�صاونة بالتحليل التجارب امل�رصية 

والتون�صية واالأردنية والتحديات التي تواجه هذه التجارب للو�صول 

اىل دولة القانون واملوؤ�ص�صات.

ا�صت�صاف نادي ال�رصيعة 

يف جامعة قطر، ندوة 

دينية ثقافية، لف�صيلة 

الداعية ال�صيخ د.عائ�س 

القرين، الذي حتدث اإىل 

طلبة وطالبات جامعة 

قطر يف حما�رصة 

ا�صتقطبت جمهورا 

حا�صدا، يف قاعة ابن 

خلدون، جاءت حتت 

عنوان »اقراأ با�صم ربك« ، واأكد ال�صيخ القرين خلل املحا�رصة على 

اأهمية القراءة، للإن�صان امل�صلم ب�صكل عام، وطلب اجلامعات ب�صكل 

خا�س، وا�صار اإىل اأن االأمة االإ�صلمية تعاين اليوم من اأزمة اأخلق.

فقال باأن لدينا �رصيعة اإ�صلمية �صمحاء وال نعمل بها، والغرب ال 

ميلك مثل هذه ال�رصيعة، لكنه اأف�صل يف جوانب، خا�صة من ناحية 

العلقة مع الكتاب، فهم يقروؤون يف كل مكان، يف القطار، والطائرة، 

واأكد على اأن القراءة امل�صتمرة، هي التي جعلت الغرب ي�صل اإىل القمر 

، واأ�صار اأي�صا يف جانب من حديثه، اإىل اأنه ال باأ�س يف قراءة الرواية، 

فاحلكمة �صالة املوؤمن، ولكن ب�رصط اأن ال تكون هي كل القراءة التي 

نداوم عليها، فيجب قراءة القراآن، والكتب التي تعلم اأ�صول الدين، 

وكتب العلم النافع.

كما حذر الداعية عائ�س القرين من العلم الذي ال يعمل به �صاحبه، 

وال ينتفع به، مثلما ح�صل مع اأقوام ورد ذكرهم يف القراآن، وقال 

اهلل تعاىل عنهم : »مثل الذين حملوا التوراة ثم مل يحملوها كمثل 

احلمار يحمل اأ�صفارا«، كما انتقد ظاهرة ال�صب وال�صتم املنت�رصة بني 

امل�صلمني، الختلف اآرائهم، والذي يظهر جليا يف �صبكات التوا�صل 

االجتماعي مثل تويرت. 

كما اطلق من على منرب جامعة قطر كما قال : دعوة للو�صطية، والبعد 

عن الطرفني، الطرف االأول اأ�صماه بطرف االإحلاد والزندقة، وهو طرف 

موجود يف االإعلم واأي�صا اجلامعات ، والطرف الثاين هو الطرف 

املت�صدد واملتطرف، الذي يحمل ال�صلح على االأمة، واأكد القرين على 

ف�صاد وخطر كل االجتاهني، تاليا قول اهلل تعاىل : )و َكَذِلَك َجَعْلَناُكْم 

�ُصوُل َعَلْيُكْم �َصِهيًدا(.
َّ
ا�ِس َوَيُكوَن الر ًة َو�َصًطا ِلَتُكوُنوا �ُصَهَداَء َعَلى النَّ مَّ

اأُ
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مار املطابع

كتاب جديد "العمارة والتمدن في مدينة 
متطورة" بكلية الهندسة

يقدم الكتاب الذي جاء بعنوان »العمارة والتمدن يف مدينة 

متطورة« حتليًل نقديًا للتطور العمراين يف مدينة الدوحة 

باعتبارها منارة اإقليمية وعاملية حتتذى، كما ي�صع الكتاب الذي 

يحتوي على 276 �صفحة بني يدي القارئ ُمقرتحًا للتعريف بالدور 

امل�صتقبلي الذي يجب اأن ي�صطلع به املعماريون وامل�صممون 

واملخططون لت�صكيل م�صتقبل املدينة واملدن االأخرى التي ت�صهد 

اأمناطًا تنموية مماثلة.

 وقام بتاأليف الكتاب كل من االأ�صتاذ الدكتور اأ�رصف �صلمة، رئي�س 

ق�صم العمارة والتخطيط العمراين بجامعة قطر، والدكتور فلوريان 

ويدمان، زميل باحث يف الق�صم ذاته، وعدد من اأع�صاء هيئة 

التدري�س يف اجلامعة، وقامت بن�رص الكتاب �رصكة اأ�صغات للن�رص 

يف اململكة املتحدة بعد اأن ح�صل على متويل جزئي من برنامج 

اأولويات البحث العلمي التابع لل�صندوق القطري لرعاية البحث 

العلمي.

 ويف كلمته باملنا�صبة، قال الدكتور ح�صن الدرهم نائب رئي�س 

اجلامعة ل�صوؤون البحث العلمي »اإن الدوحة االآن متر مبرحلة 

انتقالية تطويرية ُملفتة وقد �صنحت يل الفر�صة للطلع على هذا 

الكتاب القّيم الذي يعترب ثمرة جهود العديد من اأع�صاء هيئة التدري�س 

املتميزين واملتخ�ص�صني يف جمال العمارة والعمران . ومن املتوّقع 

اأن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا للباحثني واملتخ�ص�صني يف جمال 

الهند�صة والتخطيط العمراين«.

 وي�صتعر�س الكتاب مدينة الدوحة القدمية الواقعة على �صاطئ اخلليج 

العربي، والتي تتميز باإرث تراثي �صاهم يف حتويلها خلل فرتة قيا�صية 

وجيزة اإىل مدينة ع�رصية حديثة تتوافر فيها كل مقومات التطور 

والنمو واالزدهار. كما يناق�س الكتاب اللمركزية يف التخطيط العمراين 

و�صبل حتقيق التنمية العمرانية ال�صاملة يف قطر، وال�صغوط االإقليمية 

والتاأثريات العاملية، وظهور تنوع الفراغات العمرانية يف الدوحة ، 

وعلوة على ذلك، يتطرق الكتاب للحديث عن العواقب االقت�صادية 

والتحديات البيئية املحتملة، ويقدم نظرة عامة عن العمران امل�صتدام 

يف الدوحة.

ويخل�س الباحثون من خلل مقدمة عري�صة مف�صلة واأبواب الكتاب 

املختلفة اإىل تقدمي نظرة حتليلية ثاقبة الإبراز اأهم املميزات والعنا�رص 

احل�رصية يف مدينة الدوحة.



سارة الديسي 
تدر�س الطالبة �صارة الدي�صي العلوم البيولوجية بكلية االآداب والعلوم ، ل�صارة اأن�صطة على م�صتوى وا�صع خا�صة يف جمال الت�صوير ال�صينمائي حيث 

�صاركت بفيلم ق�صري يف م�صابقة ) م�رصح جامعة قطر ( ناق�س التوعية بالق�صية الفل�صطينية ،  كما ان احلياة اجلامعية مهدت لها الكثري من الفر�س 

والن�صاطات ، اإ�صافة اإىل ذلك هي تعترب �صاحبة فكرة برنامج " مناقي�س "والذي القى رواجًا واإقباال بني جمهور طلبة اجلامعة حيث ي�صنف �صمن 

برامج التدوين املرئي على موقع اليوتيوب ،حيث يناق�س اأفكار ال�صباب بطريقة ع�رصية و�صبابية وتوجيه ر�صائل بناءة بطريقة مرئية م�صموعة 

ملن ال يحب القراءة ، كما �صاهمت االأن�صطة الطلبية يف تطوير مهارات النقا�س لديها وتقبل االآخر والتعامل مع االآخرين باحرتافية ومهنية ، كذلك 

اكت�صبت مهارة التفكري الناقد والتحليل.

عادل العواد 
يدر�س الطالب عادل العواد الهند�صة املدنية بكلية الهند�صة ، حيث �صارك بالعديد من االأندية ومنها : نادي 

الهند�صة ونادي رواد ونادي ال�رصيعة ونادي اجلوالة، كما �صارك بربنامج ) احلياة هند�صة ( على مدار ثلث 

�صنوات على التوايل وتوىل رئا�صة جلنة االأن�صطة للم�رصوع يف الن�صخة االأخرية، و�صارك يف القرية الثقافية 

2011 و 2012 �صمن اجلناح الفل�صطيني، وتطوع يف فعاليات  اللقاء التعريفي على مدار 5 �صنوات متتالية 

، كما كان الأن�صطة ) احلياة هند�صة والقرية الثقافية ( والتي تنظم ب�صكل دوري يف اجلامعة الدور الهام يف 

م�صريته التفاعلية �صمن احلياة اجلامعية، حيث اكت�صب منها خربات العمل حتت ال�صغوط ومكنته من بناء 

العديد العلقات االجتماعية مع الطلبة وامل�صوؤولني، والعامل مبرونة يف ا�صتقبال النقد احلاد ، كما وزادت ملكة 

الكلم والقدرة على اخلطابة امام اجلمهور لديه.

أحمد الفريدوني 
يدر�س الطالب اأحمد يو�صف الفريدوين بكلية القانون ، بداأ امل�صاركة يف فعاليات تطوعية يف عام 2009 ، 

و�صارك يف  فعاليات اليوم الوطني بجامعة قطر على مدار خم�س �صنوات متتالية من 2009 اإىل 2013، 

وان�صم اإىل فعاليات تطوعية متنوعة داخل اجلامعة ومنها :امل�صاركة واالإ�رصاف على اجلناح القطري يف القرية 

الثقافية على مدار 4 �صنوات، و�صارك يف موؤمتر حماكاة القمة العربية �صمن دولة ال�صومال، وتطوع يف فعالية 

اليوم العاملي للتطوع ، كما كان اأحمد نائب رئي�س نادي كلية القانون 2010-2011  واأمني �رص نادي كلية 

القانون يف العام 2012-2013 . قدم الطالب اأحمد الفريدوين عدد من ور�س العمل للطلبة والتي هدفت اإىل 

ت�صجيع الطلبة على االنخراط يف العمل التطوعي وكانت بعنوان » اأجنز ودع اجنازاتك تتحدث عنك  » والتي 

نظمت من خلل مركز االإر�صاد الطلبي ، كما ح�صل احمد على جائزة العمل التطوعي » كفو » عن فئة االأفراد  يناير 2012 ، كما مت تكرميه من 

كلية القانون كونه م�صاعد تدري�س بكالوريو�س ملقرر القانون الد�صتوري، وحظي بتكرمي باعتباره ممثل عن متطوعني دار االإمناء االجتماعي 

يف الع�صاء اخلريي واإلقاء خطاب اأمام �صمو االأمري الوالد يف مار�س 2013 . ويعترب اأحمد الفريدوين اأن التطوع غذاء للروح، ومدر�صة للقدرات 

وتنميتها لدى االأ�صخا�س ، حيث اأن التطوع يعد ج�رصاً يو�صل االن�صان الكت�صاب اخلربات املختلفة ممن يلتقيهم يف م�صمار العمل التطوعي. 

تهاني المري 
تدر�س الطالبة تهاين �صالح املري االإعلم بكلية االآداب والعلوم، تهوى قراءة الكتب، ال�صيما واأن القراءة تبحر 

بها وتنقلها للتعرف اإىل ثقافات متنوعة وخمتلفة، كما حتب الت�صوير الفوتوغرايف الأنها جتدها  اأداة توثق 

بها يوميات احلياة عرب ال�صورة وُتغني عن األف كلمة، �صاركت تهاين يف العديد من الفعاليات التطوعية يف 

عدد كبري من االأن�صطة اجلامعية وهي: احلفل ال�صنوي »متيز« خلريجي اجلامعة لعامي 2012،2011 وفعالية 

»القرية الثقافية« لثلث �صنوات على التوايل باالإ�صافة اإىل فعالية اليوم الريا�صي لدولة قطر« يف جامعة قطر 

2012 ، فعالية« تربع بكتابك« يف جامعة قطر بالتعاون مع نادي البيئة، و موؤمتر اخلليج للريا�صة والبيئة 

بق�صم التغطيات االإعلمية2013، واملوؤمتر االإقليمي الثالث للعلقات العامة فرع اخلليج2013 ، ويف معر�س قطر املهني ل�صنتني على التوايل 

2012 فريق االأن�صطة والفعاليات.                                                                                  

وح�صلت تهاين على جائزة املتطوع النجم من اإدارة معر�س قطر املهني يف عام 2013 ، كما وح�صلت موؤخراً على �صهادة تقدير ومكافاأة من 

اللجنة القطرية االأوملبية �صمن الطلبة املتفوقني اأكادمييًا واملدرجني �صمن قائمة الفئة الف�صية للتميز االأكادميي، واجلدير بالذكر اأن تهاين 

املري كانت متحدثة ر�صمية عن ق�صم االإعلم وممثلة جلامعة قطر يف احللقة النقا�صية بعنوان »واقع املراأة القطرية يف جمال االإعلم« بح�صور 

نخبة من اأبرز االإعلميني القطريني ، برعاية مركز الدوحة حلرية االإعلم 2013، كما و�صاركت يف م�رصوع االأم املبدعة - ال�صاعية للتميز 

)برنامج االم املوهوبة( برعاية مدر�صة ال�صقب االبتدائية امل�صتقلة بنات2012.
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وجوه من جامعتي
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بالتعاون مع مشروع شراكة
مركز دراسات الخليج ينّظم مؤتمر العالقات الخليجية 

األوروبية

نّظم مركز درا�صات اخلليج التابع لكلية االآداب والعلوم يف جامعة 

قطر وبالتعاون مع م�رصوع »�رصاكة« املمول من االحتاد االأوروبي، 

موؤمترا يتناول العلقة بني دول جمل�س التعاون اخلليجي ودول 

االحتاد االأوروبي، وذلك حتت �صعار: »التعاون االأمني االإقليمي- 

درو�س م�صتفادة وحتديات م�صتقبلّية«، ح�رص اجلل�صة االفتتاحية 

عميد كلية االآداب والعلوم يف جامعة قطر د. اإميان م�صطفوي، 

ورحمة يانت�صكه مدير م�رصوع �رصاكة يف االحتاد االأوروبي، و د. 

حممد اأحمدنا العميد امل�صاعد للبحث العلمي لكلية االآداب والعلوم، 

والعديد من اأع�صاء هيئة التدري�س وطلبة اجلامعة، باالإ�صافة اإىل 

�صخ�صيات دبلوما�صية وخرباء يف جمال البحث والطاقة والبيئة 

والغذاء وغريها. 

ويف تعليقها على الفعالية، قالت عميد كلية االآداب والعلوم يف 

جامعة قطر د. اإميان م�صطفوي: »تدعم كلية االآداب والعلوم مثل هذه 

املوؤمترات والتي تهدف اإىل تعزيز الوعي العام باالحتاد االأوروبي 

وعلقته بدول جمل�س التعاون اخلليجي ومواطنيه. كما ي�صكل هذا 

املوؤمتر منوذجًا حيًا لتوجهه كلية االآداب والعلوم الرامي اإىل اإطلق 

من�صة بحثية ُتناق�س الو�صع الراهن للعلقات القائمة بني االحتاد 

االأوروبي ودول جمل�س التعاون من خلل حتديد التحديات الرئي�صية 

التي تواجههما ور�صم اآلية فعالة لتعميق التعاون بني الطرفني. 

و�صُي�صاهم هذا املوؤمتر يف رفع الوعي باحلوار ال�صيا�صي والتعريف 

باملبادرات الهامة التي تهدف اإىل خلق روابط قوية بني املجتمعات 

املدنية يف االحتاد االأوروبي ودول جمل�س التعاون«. 

وبدوره قال د. حممد اأحمدنا العميد امل�صاعد للبحث العلمي لكلية 

االآداب والعلوم: »نتقدم بال�صكر اجلزيل لربنامج �رصاكة على تعاونها 

مع جامعة قطر الإطلق هذا املوؤمتر الهام والذي يهدف اإىل بحث 

�صبل التعاون بني االحتاد االأوروبي ودول اخلليج والوقوف على 

التحديات وامل�صكلت الراهنة وبحث ال�صبل الفعالة التي ت�صاهم يف 

حلها لتفاديها م�صتقبل«.

كما نّوه د. عبداهلل باعبود مدير مركز درا�صات اخلليج مدير مركز 

درا�صات اخلليج بجامعة قطر اإىل اأهمية عقد هذه الفعاليات، لرفع 

م�صتوى الوعي الدويل واملحلي بالعلقات الدولية القائمة بني دول 

االحتاد االأوروبي ودول جمل�س التعاون اخلليجي خا�صة واأن كلية 

االآداب والعلوم يف جامعة قطر تويل اهتمامًا بالغًا بق�صايا اخلليج 

وعلقتها باملجتمع الدويل حيث اأطلقت موؤخراً مركز درا�صات اخلليج 

التابع لكلية االآداب والعلوم والذي ُيعنى  بالبحوث من خلل ُت�صليط 

ال�صوء على منطقة اخلليج ب�صكل خا�س والرتكيز على مو�صوعات 

رئي�صية ثلث: الطاقة، واالقت�صاد، وال�صوؤون االجتماعية وال�صيا�صة.

من جهتها قالت رحمة يانت�صكه مدير م�رصوع �رصاكة يف االحتاد 

االأوروبي: »ي�رصفنا التعاون مع جامعة قطر يف هذا املوؤمتر على مدار 

يومني متتاليني، خا�صة اأنه ي�صت�صيف خرباء وقادة من دول اخلليج 

واأوروبا، كما يعترب هذا املوؤمتر فر�صة جيدة لتعزيز التفاهم والتعاون 

بني االحتاد االأوروبي ودول اخلليج العربي وهو ما ي�صبو اإليه م�رصوع 

�رصاكة املمتد على مدار عامني«. 

ُيذكر اأن الفعالية ا�صتمرت على مدار يومني  حيث ا�صت�صافت العديد من 

ال�صخ�صيات ال�صيا�صية والدبلوما�صية البارزة الإدارة حلقات نقا�صية قّيمة 

تطرح مو�صوعات يف الطاقة والبيئة والغذاء والتعليم والثقافة والتغري 

املناخي واالت�صال ، وُي�صّكل هذا املوؤمتر جزًءا من برنامج ور�س عمل 

وموؤمترات وندوات وحما�رصات �صاملة ينظمها مركز درا�صات اخلليج يف 

كلية االآداب والعلوم يف جامعة قطر، االأمر الذي يجعل جامعة قطر مركزاً 

اقليميًا للتميز يف جميع جوانب العلقات الدولية التي تهم املنطقة، 

وُيذكر اأن برنامج ماج�صتري درا�صات اخلليج يف كلية االآداب والعلوم، يعد 

واحداً من اأهم برناجمني يف العامل يف هذا املو�صوع، والوحيد من نوعه 

يف املنطقة، ويقدم درا�صة مف�صلة لل�صيا�صة واالقت�صاد والتاريخ واالأدب 

واالأمن والعلقات الدولية و�صناعة الطاقة والثقافة يف منطقة اخلليج. 
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• ما راأيك يف م�صاألة تعلم اللغات بوجه عام واللغة العربية بوجه خا�ص ؟
اأنا على ثقة اأن كل لغة تفتح ل�صاحبها نافذة جديدة على العامل واأنا 

على ثقة كذلك اأن تعلم اأي لغة ي�صاعد يف بناء ج�رص ثقايف جديد مع 

اأ�صحاب تلك اللغة املتعلمة ذلك الأن اللغة -اأيا كانت- لي�صت جمرد 

اأ�صوات وجمل  فح�صب، واإمنا هي اأكرث من ذلك ثقافة وح�صارة. لذا 

اأدعو الطلبة مرة اأخرى الأن يكونوا بناة جل�صور املحبة واالنفتاح 

والت�صامح بني ح�صاراتكم وح�صارة هذه اللغة التي تعلمتم واإن هذا 

امل�صعى ملخرج رئي�س ومركزي من خمرجات الربنامج. كما اأن رئا�صة 

اجلامعة وعمادة الكلية حري�صتان على اأن يج�صد هذا الربنامج ملتقى 

ح�صاريا حقيقيا تن�رص فيه اللغة العربية يف ف�صاء كامل  من االنفتاح 

والت�صامح واحرتام االآخر . 

ويف حديث مع بع�س طلبة برنامج اللغة العربية لغري الناطقني بها، 

عرّب الطالب برنارد اأوكانر  واحلا�صل على درجة البكالوريو�س يف 

اللغويات واللغات الكل�صيكية من جامعة ترينتي يف الواليات املتحدة 

عن �صعادته للدرا�صة يف هذا الربنامج الذي ُيعنى بتعزيز مهارات اللغة 

العربية لغري الناطقني بها وقال: »اأفكر  يف موا�صلة درا�صتي للح�صول 

على املاج�صتري يف اللغة العربية بعد اإمتام درا�صتي يف هذا الربنامج 

الذي اأثرى �صغفي لتعلم اللغة العربية حتدثا وكتابة وا�صتماع«.  وقد 

اأ�صار برنارد اإىل اأن اختلف الثقافات ال ُي�صكل عائقًا اأمام طلبة 

الربنامج بل ُيرثي جتربتهم االأكادميية من خلل التعرف على طلبة 

من خمتلف دول العامل كنيجرييا وبريطانيا وبيلرو�صيا وليبرييا 

وغريها.

وبدورها قالت الطالبة اأ�صماء يو�صف املقيمة يف بريطانيا منذ 

طفولتها اأن تعرفت على برنامج اللغة العربية لغري الناطقني بها 

من خلل ت�صفح موقع جامعة قطر  على االنرتنت، وقد �صجعها 

والدها لتعلم اللغة العربية يف هذا الربنامج واأ�صافت: »يهتم 

الربنامج بتنظيم العديد من االأن�صطة والفعاليات التي ت�صاعدنا 

على االنخراط يف املجتمع القطري والعربي ب�صكل عام، كما تهتم 

اجلامعة بذلك من خلل اإطلق اأندية كنادي اللغة العربية الذي 

�صاهم يف تطوير مهاراتي ال�صفوية يف اللغة العربية. وقد الحظت 

تطوراً ملحوظا يف مهاراتي الكتابية اأي�صا عن بداية التحاقي يف 

الربنامج. وقد تقدمت اأ�صماء بال�صكر اجلزيل لرئي�س برنامج اللغة 

العربية لغري الناطقني بها د. عبدالرحمن كما �صكرت د. عبدالقادر 

جلهوده يف حت�صني مهاراتها الكتابية يف اللغة العربية. 
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حتقيق

في لقاء مع الحرم الجامعي: دور الجامعة يتعاظم في نشر 
اللغة العربية

د عبد الرحمن : البرنامج  يستقطب طلبة من مختلف دول 
العالم

اأكد الدكتور عبد اهلل عبد الرحمن رئي�س برنامج اللغة العربية لغري 

الناطقني بها بجامعة قطر  اإن الربنامج يهدف اإىل تقدمي تعليم 

يت�صم باجلودة العالية يف جمال تعّلم اللغة العربية لغري الناطقني 

بها من خلفيات لغوية ودينية وجن�صية خمتلفة يف جامعة قطر، 

وهو ما يتناغم مع ر�صالة اجلامعة التي تن�س على اأن: »جامعة 

قطر هي اجلامعة الوطنية للتعليم العايل يف دولة قطر التي تقدم 

برامج اأكادميية ذات جودة عالية للتعليم اجلامعي والدرا�صات 

العليا، وتقوم باإعداد خريجني اأكفاء قادرين على امل�صاهمة 

بفعالية يف �صنع م�صتقبل وطنهم واأمتهم، كما ت�صم نخبة 

متميزة ومتنوعة من اأع�صاء هيئة التدري�س امللتزمني بتجويد 

عملية التعليم واإجراء الدرا�صات والبحوث ذات ال�صلة بالتحديات 

املحلية واالإقليمية وتقدم املعرفة، واالإ�صهام االإيجابي يف حتقيق 

احتياجات املجتمع وتطلعاته«. 

وفيما يلي احلوار مع د. عبداهلل عبدالرحمن رئي�س برنامج اللغة 

العربية لغري الناطقني بها: 

• حّدثنا عن بدايات برنامج اللغة العربية لغري الناطقني بها وما 
مدى تّطوره منذ بداية الربنامج احلقيقة عام 2005؟ 

يتعاظم الدور الذي تقوم به جامعة قطر يف ن�رص اللغة العربية 

واحل�صارة االإ�صلمية يف اأرجاء العامل يوما بعد يوم، ويظهر هذا 

الدور بو�صوح يف برنامج اللغة العربية لغري الناطقني بها، حيث 

�صدر القرار رقم 7 ل�صنة 19٨6م باإن�صاء وحدة اللغة العربية لغري 

الناطقني بها، تتبع عمادة كلية االإن�صانيات والعلوم االجتماعية، 

وبا�رصت الوحدة عملها مع خريف 19٨7م، ومنذ اإن�صاء الربنامج، 

وطلبات االلتحاق يف تزايد ملحوظ؛ رغبة يف الدرا�صة به، واالنتفاع 

مبا يقدمه لطلب العربية يف كل مكان؛ حيث يفد اإليه الطلب من كل 

البقاع ليتزودوا بزاد الثقافة االإ�صلمية واللغة العربية على منح درا�صية 

ق�صرية االأجل ملدة �صنة درا�صية جامعية واحدة ؛ مدة كل ف�صل درا�صي 

اأربعة اأ�صهر، يعودون بعدها اإىل اأوطانهم حاملني يف �صدورهم وعقولهم 

هذا العطاء الكرمي اإىل اأهلهم وذويهم، ويبقى هذا العطاء مرتبطا بدولة 

قطر وجامعتها.

• ماهي روؤية الربنامج املتعلقة بتدري�ص اللغة العربية لغري الناطقني بها ؟
تقوم فل�صفة الربنامج على تعليم مقررات اللغة العربية لغري الناطقني 

بها ممن تقبلهم جامعة قطر على منح درا�صية ملدة ثلثة ف�صول، 

وتعليم اللغة العربية للطلبة غري العرب الذين يلتحقون بجامعة قطر 

كمبعوثني، وترى اجلامعة حاجتهم اإىل اإتقان اللغة العربية قبل 

ت�صجيلهم يف كلية من الكليات، اأو يف تخ�ص�س من التخ�ص�صات مدة 

ف�صل درا�صي واحد، واإعداد وتطوير برامج ومناهج ومقررات تعليم اللغة 

العربية لغري الناطقني بها، وتنمية التفاعل مع اجلامعات واملعاهد 

العلمية ومراكز البحوث املهتمة بتعليم العربية لغري الناطقني بها يف 

جماالت البحوث والدرا�صات واملقرتحات والو�صائل التعليمية، ومتابعة 

ما ي�صتجد يف هذا املجال، العمل على و�صع برامج تعليمية تخ�ص�صية 

لتعليم اللغة العربية لكل فئة على حده مبا يتنا�صب مع دوافعها 

وحاجاتها واهتماماتها الفكرية واملهنية، وو�صع خطة اأو برامج لتقييم 

معدل االأداء واملخرجات التعليمية بحيث تنا�صب املعايري الدولية يف 

تعليم اللغات لغري الناطقني بها، واإعداد الطلب املعلمني )االأجانب( 

وتزوديهم باأحدث طرق تدري�س العربية لغري الناطقني بها ومتكينهم 

من ا�صتخدامها يف بلدهم، مد ُج�صور التوا�صل الثقايف بني جامعة قطر 

وبقية العامل من خلل ن�رص اللغة العربية والثقافة االإ�صلمية بني اأبناء 

العامل مبختلف جن�صياتهم وعقائدهم. 
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بأسعار مناسبة وفي متناول الطالب
خدمات غذائية صحية متكاملة في الجامعة

يق�صي الطالب يف جامعة قطر، اأوقاتا طويلة باحلرم اجلامعي، ما بني 

قاعات املحا�رصات، واملختربات، واملكتبة، اأو يف االأن�صطة املختلفة، 

ورمبا ت�صل الفرتة اأحيانا اإىل ٨ �صاعات ورمبا اكرث، لذلك من املهم اأن 

توفر اجلامعة، وجبات غذائية ملئمة، واأي�صا عالية القيمة الغذائية، 

وباأ�صعار منا�صبة، وهذا ما اأكدت عليه اإدارة اخلدمات الطلبية يف 

جامعة قطر ، ومن املهم هنا التاأكيد على وجود طيف وا�صع من 

املطاعم، املتنوعة يف ما تقدمه من وجبات، واأي�صا متدرجة من حيث 

االأ�صعار، كي تكون يف متناول جميع طلبة جامعة قطر. 

توفر جامعة قطر جممعا متكامل للمطاعم، ي�صم عددا كبريا من 

املطاعم املتنوعة، كما توجد مطاعم �صغرية يف معظم مباين جامعة 

قطر، تقدم وجبات جاهزة �رصيعة، وقريبة من قاعات املحا�رصات 

، وبخ�صو�س االأ�صعار ، بالن�صبة للكافترييات املنت�رصة يف معظم 

كليات اجلامعة، فاإن  اأ�صعار الوجبات ترتاوح فيها من  5 - 10 ريال، 

لل�صطرية،  كما يتوفر بوفيه �صاخن يت�صمن االأرز واللحم اأو الدجاج 

ح�صب اختيار الطالب بقيمة 12 رياال، و�صعر امل�رصوبات ال�صاخنة 

والباردة : 2 ريال ، واملاء بريال واحد.

كما تقدم  املطاعم  املوجودة مبجمع املطاعم بوفيهات غداء متكاملة، 

وترتاوح  اأ�صعار معظم وجبات الغداء فيها ما بني 1٨- 20 ريال .

اأما املقاهي العاملية امل�صهورة، مثل )كويف تامي، مقهى كو�صتا، 

�صتاربك�س، كويف بني(، توفرها جامعة قطر كخدمة اإ�صافية، ملن 

يرغب من الطلب، والطالبات، وهي لي�صت اخليار الوحيد، كما اأن 

هذه املقاهي تقدم خ�صما خا�صا جلامعة قطر، مقارنة باأ�صعارها 

خارج اجلامعة، حيث يقدم مقهى كو�صتا خ�صمًا بقيمة 15% ، فيما 

يقدم مطعم �صب واي، خ�صما خا�صًا جلامعة قطر فقط مقداره %20.

ويف رد على �صوؤال ال�رصق حول بع�س ال�صكاوي بارتفاع االأ�صعار، 

اأجاب ال�صيد عبداهلل ال�صنظور م�صاعد نائب رئي�س اجلامعة للحياة 

الطلبية واخلدمات : نحر�س يف اجلامعة على اأن نطلب من املطاعم 

ون�صرتط عليها تقدمي اأ�صعار  خمف�صة، ويف متناول الطالب، وهذا ما 

نحر�س عليه ب�صدة، وقد جتاوبت املطاعم ب�صكل كبري.

واأ�صاف ال�صنظور : اأما بخ�صو�س �صل�صل املقاهي امل�صهورة، فاإن 

اأ�صعارها ثابتة يف كل اأنحاء العامل، ولي�س قطر فح�صب، مع ذلك فاإنها 

تقدم خ�صومات خا�صة يف حرم جامعة قطر، علما باأن وجودها 

مطلوب من قبل طيف كبري من منت�صبي اجلامعة، ولكننا اأي�صا 

حري�صون على توفري خيارات اأخرى لغري القادرين على حتمل اأ�صعار 

هذه املقاهي، ومثل تلك اخليارات االقت�صادية منت�رصة يف معظم 

كليات اجلامعة ومبانيها.

واأكد ال�صنظور كذلك على اأن هناك اأمرين ا�صا�صيني ال تتهاون فيهما 

اجلامعة، اأوال جودة املواد الغذائية املقدمة، وكونها �صحية، والثاين اأن 

يتم تقدميها ب�صعر معقول، ال يثقل كاهل الطالب واأي�صا وفقا لقاعدة 

ال �رصر وال �رصار ، ومن جانب اآخر ي�صعى ق�صم اخلدمات الغذائية و 

ال�صيافة  يف جامعة قطر، اىل الرتكيز على جودة الوجبات املقدمة من 

خلل التفتي�س اليومي على املطابخ و املطاعم و فح�س عينات من 

الوجبات املقدمة والتحقق من �صلحيتها وطريقة تقدميها. 

كما يحر�س الق�صم  على تقدمي بع�س الوجبات ال�صحية،  مثل   

ال�صلطات الطازجة، الفواكه، ال�صندوي�صات املح�رصة من خبز القمح 

الكامل، وحتى احللويات املخففة ال�صعرات احلرارية، كما مت افتتاح اول 

مطعم �صحي متخ�ص�س بالوجبات ال�صحية يف جممع املطاعم تقدم 

منتجاته �رصكة متخ�ص�صة يف هذا املجال )دايت ديليت�س(. 

وموؤخرا مت حتديث وتطوير اخلدمات املقدمة للطلبة واملوظفني 

واالكادمييني : مثل خدمة طلب الوجبات الكرتونيًا والتوا�صل اليومي 

مع الطلبة عرب �صبكات التوا�صل االجتماعي ملعاجلة �صكاواهم ، ويف 

ختام كلمته اأكد ال�صيد عبداهلل ال�صنظور م�صاعد نائب رئي�س اجلامعة 

للحياة الطلبية واخلدمات على اأن جامعة قطر ت�صعى لتوفري اأف�صل 

اخلدمات لطلبها ومنت�صبيها ب�صكل عام، لكن فيما يتعلق بخدمات 

الطعام، فاإن اإر�صاء اجلميع قد يكون �صعبا، الأن االأذواق واالأفكار 

والثقافات تختلف، وهذه الق�صية نعتربها من التحديات التي ن�صعى 

جاهدين حللها، ومن درا�صتنا واطلعنا جند اأن هذه الظاهرة عامة يف 

خمتلف اجلامعات عرب العامل، ولي�صت خا�صة بجامعة قطر.
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حتت املجهر

تحدث عن أبرز أبحاثه  حول »الِحجاج السردّي عند الجاحظ«
لقاء خاص مع د. هيثم سرحان الباحث بقسم اللغة العربية : البحث 

العلمي مؤّشر حقيقّي على حجم التطّور الذي تنشده األمم

د.هيثم �رصحان باحث واأ�صتاذ متخ�ص�س يف االأدب 

العربي وحتليل اخلطاب يف ق�صم اللغة العربية يف 

جامعة قطر له العديد من االإ�صهامات البحثية يف 

جمال الن�صو�س واملفاهيم املرتبطة بالرتاث العربي 

االإ�صلمي ومنها :�صورة هارون الر�صيد بني متثيل 

التاريخ وتخييل االأدب ، كما �صارك يف العديد من 

املوؤمترات ومنها موؤمتر اللغة والهوية يف العامل 

العربي وغريها يف اجلامعات العربية، له موؤلفات 

من�صورة اأهمها كتاب »ا�صرتاتيجية التاأويل الداليل 

عند املعتزلة« والذي يتناول اأهمية التفكري الل�صاين 

 لدى  اجلماعات واالأفكار ، يوؤمن د.هيثم 
ّ
والتاأويلي

�رصحان باأهمية البحث العلمي واإ�رصاك الطلبة يف 

العملية البحثية مما يرتقي باالأمم ويدفع بعجلة 

التنمية يف البلد نحو االمام، عرب هذا اللقاء ي�صتعر�س 

لنا الدكتور هيثم �رصحان، اأهم اأعماله البحثية وروؤيته 

عن اأهمية البحث العلمي الذي تويل له جامعة قطر 

اهتماما كبريا.

 

ما هي الفل�صفة التي ت�صتند عليها عندما تفكر بتنفيذ 

بحث علمي حول مو�صوع ما ؟

و�صعت، يف هذه املرحلة، خُمطًطا الإجناز جمموعة 

من البحوث الهادفة اإىل اإك�صابي مزيًدا من اخلربات 

النقدّية والعلمّية حول ن�صو�س االأدب العربي وظواهره الثقافية املتنوعة، ُمنطلًقا 

من مبادئ علمية جتريبية توؤمن باالنفتاح والتوا�صل بني حقول املعرفة وت�صتند 

 االإ�صلمي وُم�صتجدات النظريات 
ّ
اإىل وعي نقدّي م�صتمّد من ثوابت الرتاث العربي

الل�صانّية واالأدبية امُلعا�رصة، وا�صاف ان لهذه البحوث املعتمدة على هذه الت�صّورات 

اأهمية كبرية؛ اإذ اإنها ت�صّكل اإ�صافة علمية، كما اإنها ت�صيء يل م�صاحات جديدة يف 

الن�صو�س واملفاهيم والق�صايا، ويف هذا املقام اأ�صرُي اإىل عناوين بع�س هذه البحوث 

وهي: �صورة هارون الر�صيد بني متثيل التاريخ وتخييل االأدب، ومرا�صلت اأبي جعفر 

املن�صور والنف�س الزكّية، اأما نتائجها فتتمّثل يف اأّن درا�صة هذه الن�صو�س تك�صف عن 

دالالت واأفكار ُتف�رّص الوقائع واالأحداث وتك�صف ال�صياقات واالإحاالت وُتعنّي االأن�صاق 

الثقافّية التي تنتمي لها الن�صو�س واخلطابات وت�صبط اآلياتها اال�صتداللّية.

ما اأهمية اإ�رشاك طلبة ق�صم اللغة العربية بجامعة قطر يف البحث العلمي منذ مراحل 

مبكرة من حياتهم الكادميية؟

مما ال �صّك فيه اأّن العملية املعرفية ترتكز اإىل جمموعة من العوامل اأهمها: التوا�صل 

 ال ينف�صل عن العملية 
ّ
واال�صتمرارية واملمار�صة الفاعلة، ويف تقديري فاإّن البحث العلمي

التدري�صية؛ الأّن التدري�س والتح�صري امُلتجددين ُيف�صيان، بال�رصورة، اإىل اكت�صاف 

ت�صّورات ومفاهيم جديدة ، اأّما الطلبة فهم قطب الرحى الذي تدور حوله جميع هذه 

الق�صايا؛ اإنهم احلا�صنة الفعلية التي متّكن املدر�س من تطوير م�صاريعه وتطوير براجمه 

البحثية، ويف هذا ال�صياق اأرى اأّن طلبة جامعة قطر �رصكاء حقيقيون مع اأ�صاتذتهم يف 

دفع عجلة البحث العلمي وترقية خطاب املعرفة. ولعل ذلك يعود باالأهمية الكبرية على 

جمتمع اجلامعة وم�صتقبل الطلبة واالأ�صاتذة على ال�صواء ، اإّن ا�صتباك الطلبة مع ق�صايا 

البحث العلمي من �صاأنه العمل على توطني روح الك�صف والتجديد يف نفو�صهم وتب�صريهم 

بامل�صتجدات العلمية وتقدمي العون لهم ملعاينة الو�صائط املنهجية امُلتجددة علوة على 

اإخراجهم من الرتابة التي ت�صيع يف بع�س طرائق التدري�س التقليدية، واالأهم من ذلك 

تاأهيلهم ليكونوا جيل من الباحثني امل�صلحني بر�صالة املنهج واملعرفة املوؤمنني باأّن 

املعرفة �صجل متجدد وبحث دائم.

من كتبك الهامة »ا�صرتاتيجية التاأويل الدليل عند املعتزلة« .. حدثنا عن فكرة هذا 

الكتاب؟

حاولت يف كتاب »ا�صرتاتيجية التاأويل الداليل عند املعتزلة«  اإظهار منزلة الداللة يف 

�صناعة التاأويل وممار�صة حتليل اخلطاب يف الرتاث العربي االإ�صلمي، ومي�صي الكتاب 

يف اجتاه الك�صف عن حيوية العقل العربي يف مقاربة الن�صو�س واإنقاذ الوعي من 

االنزالق اإىل الفنت والنوازل واالحرتاب، كما اأّن للكتاب م�صموًنا يك�صف عن اأهمية التفكري 

ف 
ّ
 يف منح اجلماعات واالأفكار ح�صانة معرفية تقيهم من التطر

ّ
الل�صاين والتاأويلي

وممار�صة االإق�صاء ، اأما حمتويات الكتاب فتمّثلت يف ثلثة مباحث متوا�صجة هي: 

 عند املعتزلة، ومفهوم التاأويل يف الفكر االعتزايل، ومنهج التاأويل 
ّ
مبادئ النظام العقلي

الداليل عند املعتزلة ، وباجلملة فاإّن هذا الكتاب ي�صعى اإىل توطني املمار�صة الل�صانية 

التاأويلية بو�صفها ممار�صة معرفية ت�صاحمّية وعقلنية توؤّمن توا�صل االأفراد واجلماعات.



ك�صف الدكتور طلل العمادي  االأ�صتاذ امل�صاعد بكلية القانون بجامعة 

قطر عن اأهم اأبحاثه العلمية القادمة واملا�صية، حيث قال اإن اآخر 

اأبحاثه العلمية يف جامعة قطر مت ن�رصها يف جملة علمية حمكمة 

حيث  عاجلت  هذه  االبحاث مو�صوع اإعادة التفاو�س كمادة مهمة 

يف اأي عقد من عقود النفط والغاز املربمة بني الدول امل�صت�صيفة 

و�رصكات البرتول العملقة ، واأ�صاف: اإن الهدف من املقالة العلمية 

هو اإبراز خ�صو�صية هذه املادة املذكورة وذلك على ال�صعيدين 

املحلي والعاملي ، واأو�صح اأن نتيجة البحث العلمي متثلت يف موافقة 

واقرتاح االجتاه باأن تعامل الكوارث الطبيعية ك�صبب الإعادة التفاو�س 

بدال من اإنهاء العقد ، وا�صتعر�س الدكتور طلل العمادي اأهم اأبحاثه 

وم�صاركاته العلمية يف جمال النفط والغاز، وتناول اأهمية البحث 

العلمي الذي يعترب من ركائز التقدم والتنمية يف جامعة قطر.

وعن اآخر انتاجه الفكري قال العمادي لدي كتاب قيد الن�رص مع اأحد 

دور الن�رص املرموقة واملحكمة ، يحتوي الكتاب على ع�رصة ف�صول 

تتناول اأ�صهر عقود اال�صتثمار يف جمال الغاز الطبيعي كتابًا قيد 

الطباعة بالتعاون اإحدى دور الن�رص املرموقة  واملحّكمة وينق�صم هذا 

الكتاب اإىل ع�رصة ف�صول، تتناول اأ�صهر عقود اال�صتثمار يف جمال 

الغاز الطبيعي، ما يعرف بـ )العقود ذات االأطراف املتعددة( وي�صنف 

الكتاب يف خانة الكتب االأكادميية ) املنوجراف(.

كما ك�صف د. طلل يف  بحثه العلمي- قيد الن�رص- اجلوانب املختلفة 

ل«قانون ال�صحة النف�صية« املتوقع اإ�صداره قريبًا يف دولة قطر، 

ليكون بذلك اأول قانون �صحة نف�صية يف الدولة. علوة على ذلك 

للدكتور العمادي اإ�صهامات  كثرية  اأثرى بها الو�صط العلمي، والتي 
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د. طالل العمادي أستاذ قانون النفط والغاز:
أنجزت بحثا حول قانون الصحة النفسية ينشر قريبا 

تتج�صد يف اأبحاثه التي كان لها تاأثري هام على ال�صعيدين 

العلمي والقانوين يف قطر، وتركزت جلها على مواد قانونية 

معقدة  تخت�س بعقود النفط والغاز؛ ومن اأهم مو�صوعاتها 

»مبداأ اال�صتحالة » و«مبداأ الكوارث الطبيعية«  و«مبداأ اال�صتقرار 

القانوين«.

ويف رده على  �صوؤالنا عن مدى اأهمية اإ�رصاك الطلبة القانونيني  

يف العملية البحثية التي تقوم بها كلية القانون بجامعة قطر؛ 

اأكد العمادي اأنه من املهم اإ�رصاك الطلبة يف  العمليات البحثية، 

ولكن ب�صكل غري مبا�رص، حيث اإن طلب كلية القانون يف جامعة 

قطر الزالوا يف مرحلة البكالوريو�س وبحاجة اإىل اإ�رصاف م�صتمر، 

وعليه يقوم خلل كل ف�صل درا�صي بتق�صيم الطلب والطالبات 

اإىل جمموعات وكل جمموعه يقودها طالب اأو طالبة يف املرحلة 

املتقدمة من البكالوريو�س.

وعن اأهمية البحث العلمي امليداين ب�صورة عامة، بنّي د. طلل اأن 

اأهميته تكمن يف اتباع الباحث للنهج »العقلين« يف التو�صل اإىل 

النتائج. فالبحث امليداين  يربط  اجلانب النظري باجلانب العملي 

ب�صورة واقعية.  كما يرى الدكتور اأن البحث العلمي مطلب هام 

جداً للأكادمييني الذين يقومون بنقل العلوم للأجيال خمتلفة، 

وي�صاعد الباحث على اأن يكون ملمًا بالتطورات التي تطراأ على 

تخ�ص�صه ، وعليه؛ فاإن البحث العلمي هو املعيار االأ�صا�س الذي 

تعتمد عليه اجلامعات املرموقة ال�صتقطاب واحلفاظ وترقية 

اأع�صاء هيئة التدري�س، ف�صل عن اأن البحث العلمي ي�صقل الدقة 

وال�صرب وال�صدق يف العمل والتعامل مع الغري حتى اأنه اأ�صبح 

مطلوبا ومتوقعا من االأكادميي املدر�س واالإداري على حد �صواء.



�صمن التوجه الطموح لدولة 

قطر نحو تر�صيخ اأ�ص�س دولة 

القانون وتطوير املوؤ�ص�صات 

القانونية والق�صائية مبا 

ين�صجم مع مرحلة النهو�س 

ال�صامل واملت�صارع التي 

يعي�صها املجتمع القطري، 

تربز جهود جامعة قطر ممثلة 

بكلية القانون التي من �صاأنها 

ان توؤهل الطلبة ليقوموا 

بدورهم املنوط بهم بعد 

تخرجهم يف بناء دولة القانون 

واملوؤ�ص�صات، ومن هذا املنطلق 

و�صعت كلية القانون خطتها اال�صرتاتيجية لتقدمي تعليم قانوين نوعي لطلبتها 

ين�صجم مع اأف�صل املمار�صات يف التعليم القانوين عامليًا ومبا يحقق التمّيز 

خلريجيها على م�صتوى الدولة واملنطقة. 

ويك�صف هذا اللقاء اخلا�س مع د. ح�صان العكور عميد كلية القانون بجامعة 

قطر عن تطور الكلية وخططها امل�صتقبلية باالإ�صافة اىل ت�صليط ال�صوء على 

راأي قطاع العمل احلكومي و�صبه احلكومي واخلا�س يف خريجي الكلية.

• يف البداية نريد منك �صيادة العميد اأن حتدثنا عن تطور كلية القانون 
بجامعة قطر ؟

قامت الكلية بو�صع خطة ا�صرتاتيجية تهدف لرفع امل�صتوى االأكادميي 

للكلية من خلل تطوير برنامج البكالوريو�س يف القانون وتطوير اأداء 

اأع�صاء الهيئة التدري�صية ، وقد ت�صمنت اخلطة تقدمي مقررات درا�صية 

متميزة لتاأهيل الطالب ومتكينه من ممار�صة العمل القانوين وبخا�صة 

يف وجه التحديات التي يفر�صها النمو اال�صتثنائي الذي ت�صهده الدولة 

وانفتاحها على التجارة الدولية واحلجم اال�صتثنائي كذلك لل�صتثمار 

الداخلي و اخلارجي، وما يفر�صه ذلك على القدرات التي ينبغي اأن يتمكن 

منها القانوين يف دولة قطر، كما مت تطوير املقررات الدرا�صية بحيث متكن 

الطالب من تطوير مهارات املحاماة والتقا�صي ، اأما فيما يتعلق بتطوير 

اأداء اأع�صاء الهيئة التدري�صية فلقد عملت الكلية على ا�صتقطاب كادر 

اأكادميي من اأف�صل الكوادر االأكادميية عربيًا، كما عملت الكلية على رفع 

كفاءة البحث العلمي اخلا�س باأع�صاء الهيئة التدري�صية مما ينعك�س اإيجابًا 

كذلك على نوعية التعليم القانوين ، وجتدر اال�صارة اىل اأن كلية القانون قد 

�صهدت موؤخراً زيادة غري م�صبوقة يف اأعداد الطلبة يف ال�صنتني االأخريتني، 

حيث اأن عدد الطلب مل يتجاوز ال 300 طالب قبل خريف عام 2011 اىل 

اأن و�صل االأن مع خريف 2013 اىل ما يزيد على 1000 طالب وطالبة، 

95% منهم من القطريني.  
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في لقاء خاص مع عميد كلية القانون:
زيادة كبيرة في اعداد الطلبة المسجلين بالكلية

الكلية تضم 1000 طالب وطالبة 95% منهم قطريون
• ماهي اأهم الق�صايا التي تركز عليها  اخلطة الدرا�صية اجلديدة يف اعداد 

طالب القانون؟

انطلقًا من االأهداف التي اأ�رصنا اليها يف �صبيل تقدمي برنامج قانوين متمّيز 

ويوؤدي اىل خرّيج قانوين متمّيز، فلقد ت�صمن الربنامج املقررات التي ترّكز 

على القانون القطري وهي التي ت�صكل العمود الفقري للربنامج، كما يت�صمن 

الربنامج كذلك مقررات تعنى بالقانون الدويل العام وكذلك قوانني التجارة 

الدولية وب�صكل خا�س عقود النفط والغاز، كما اأن جميع املقررات الدرا�صية 

يف الربنامج تهدف اىل حتقيق املخرجات التعليمية املتمثلة ب�صكل رئي�صي 

باملعرفة القانونية والتحليل والبحث القانون ومهارات املحاماة.

• هل تردكم اراء من قطاع العمل احلكومي و�صبه احلكومي حول م�صتوى 
خريجي الكلية؟

اأود االإ�صارة اأواًل اىل اأن الكلية ت�صت�صيف ق�صاة وحمامني بارزين للتدري�س 

اأو امل�صاركة يف التدري�س لبع�س املقررات الدرا�صية، ونحن نفخر بالتقييم 

املتمّيز الذي يناله طلبنا من قبل هوؤالء االأ�صاتذة الزائرين. اأما فيما يتعلق 

بتقييم املوؤ�ص�صات التي يعمل بها خريجو كلية القانون، فاإنني اأ�صتطيع 

التاأكيد على اأن خريجي الكلية يعملون يف موؤ�ص�صات كانت �صبه حم�صورة 

�صابقًا على خريجي اململكة املتحدة والواليات املتحدة، وذلك يعك�س 

امل�صتوى املتمّيز واملناف�س الذي يحظى به خريجونا، باالإ�صافة اىل ذلك، 

فاإن املوؤ�ص�صات املوظفة خلريجينا يف القطاعني العام واخلا�س دائمًا ما 

تثني على امل�صتوى املتمّيز لهوؤالء اخلريجني ، وقد اأ�صري يف هذا ال�صدد 

اىل الت�رصيح ال�صحفي الذي �صدر عن رئي�س  مركز الدرا�صات القانونية 

والق�صائية التابع لوزارة العدل، ال�صيدة مرمي عرب، ان خريجي كلية القانون 

بجامعة قطر يتفوقون ويتميزون عن اقرانهم من خريجي القانون من 

اجلامعات العربية والغربية االخرى، مع العلم ان هذا املركز متخ�ص�س 

بتدريب الزامي للمحامني وم�صاعدي الق�صاة والقانونيني العاملني يف 

املوؤ�ص�صات احلكومية و�صبه احلكومية. 

• كلية القانون تخو�ص جتربة متميزة يف ا�صتحداث مقرر املحاكم ال�صورية 
، حدثنا عن هذه التجربة؟

تعد جامعة قطر اجلامعة العربية الوحيدة التي تطرح بها مقرر لتدري�س 

املحاكم ال�صورية، وكنا ومازلنا ن�صارك وب�صكل م�صتمر يف م�صابقات 

املحاكم ال�صورية الدولية منذ ثلث �صنوات، ويف احلقيقة كانت جتربة 

طلبنا يف هذه امل�صابقات جتربة رائدة مدعاة للفخر فقد تناف�س طلبنا 

يف م�صتويات عالية مع نظرائهم من طلبة القانون املت�صابقني من اعرق 

اجلامعات الدولية، وقد انعك�صت هذه التجارب ب�صكل مبا�رص على �صخ�صية 

طلبنا وعلى خربتهم يف املبارزة القانونية ، مع التاأكيد ان هذه امل�صابقات 

كانت تخ�صع ملعايري عالية امل�صتوى تتطلب من امل�صاركني االحاطة 

بعدد من املهارات والقدرات املختلفة منها االطلع على عدد كبري من 

الق�صايا القانونية والت�رصيعات القانونية لتطوير احلجج القانونية اخلا�صة 

بامل�صابقة وكذلك مهارات املبارزة ال�صفهية ومهارات املناظرة. 
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في حوار تناول الكادر التدريسي :
د. خالد العلي -  نختار أفضل الكفاءات العلمية العالمية  

للتدريس بالجامعة 

اأكد الدكتور خالد العلي م�صاعد نائب رئي�س اجلامعة ل�صوؤون اع�صاء هيئة 

التدري�س بجامعة قطر، اأن تعزيز التنمية الب�رصية يعترب احدى الركائز 

اال�صا�صية جلامعة قطر ل�صد االحتياجات املختلفة للدولة ، وقد خرجت 

اجلامعة اآالفا من اخلريجني هم ا�صا�س الطاقة الب�رصية الوطنية العاملة يف 

الدولة وقد تبواأ بع�صهم مهام قيادية يف الدولة ، وحتدث الدكتور العلي عن 

جهود جامعة قطر ال�صتقطاب الهيئة التدري�صية القطرية من خلل جملة من 

احلوافز واالمتيازات الأع�صاء هيئة التدري�س القطريني ، وقال اإن اجلامعة 

تختار اأف�صل الكفاءات العلمية العاملية للتدري�س بها م�صتفيدا من املناخ 

االإيجابي والنه�صة ال�صاملة التي ت�صهدها البلد وهو ما مثل عامل جذب 

للعمالة املتميزة ، لتتمكن اجلامعة يف نهاية املطاف من اختيار اأف�صلها 

بعد عمليات فرز دقيقة للملفات املتقدمة للجامعة ، كما تناول الدكتور 

العلي م�صاألة  تطوير ع�صو هيئة التدري�س وعملية تقييمه امل�صتمر.

وفيما يلي اأهم ما دار يف هذ احلوار : 

كيف يتم اختيار اع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة قطر؟

ان اختيار اع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة يتم بالتن�صيق املبا�رص بني 

االق�صام العلمية يف خمتلف كليات اجلامعة وذلك بح�صب حاجة االق�صام 

وح�صب الدرجة العلمية املطلوبة ، وبناءا على الربامج امل�صتحدثة والزيادة 

الطلبية وبعد ان تتم املوافقة على ال�صاغر يتم االعلن عن وجود �صاغر 

وظيفي يف هذه الوظيفية ، وي�صل للق�صم عدد كبري من املر�صحني وتقوم 

جلنة يف كل كلية بالنظر يف الطلبات القادمة واجراء املقابلت الختيار 

االن�صب للوظيفية املطلوبة ، واالختيار عادة يكون مبنيا على ال�صهادات 

العلمية للمر�صح  واخلربة التدري�صية واالجنازات العلمية يف جمال 

التخ�ص�س واالبحاث املن�صورة وجوانب خدمة املجتمع ، حيث يتم تقييم 

كل متقدم تقييما مدرو�صا ومن ثم يتم تر�صيح االف�صل للح�صول على 

الوظيفة ، وال ينتهي االمر عند هذا احلد حيث تعترب ال�صنة االوىل �صنة 

اختبار لع�صو هيئة التدري�س اجلديد حيث يتم تقييمه مرة اخرى من قبل 

الق�صم املعني.

كيف يتم تقييم ع�صو هيئة التدري�ص يف اجلامعة؟

يتم تقييم ع�صو هيئة التدري�س �صنويا وذلك بح�صب خطة مدرو�صة حتتوي 

على عدد من العنا�رص منها مدى التزامه وتقدمه يف االداء يف جميع 

الواجبات االكادميية املوكلة له وهي التدري�س بكفاءة والبحث العلمي 

والن�رص العلمي وخدمة املجتمع وعلى �صوء ذلك يتم جتديد عقده ) يف 

حال انتهاء لعقد ( ، ونوؤكد على ان التقييم هذا يكون مو�صوعيا يظهر 

مهارات ع�صو هيئة التدري�س يف جمال التدري�س ، كما ونقوم بتقييم ادائه 

من قبل ا�صتبانة توزع على طلبه ، كما ويو�صع بعني االعتبار مدى 

ح�صول ع�صو هيئة التدري�س على منح بحثية وقيا�س ن�صاطه العلمي يف 

الن�رص يف جملت ودوريات علمية مرموقة ، كما ان هناك اي�صا تقييم 

خا�س بالفريق الذي ي�صاعد ع�صو هيئة التدري�س وهم ) م�صاعدي التدري�س 

واملحا�رصين (.

كيف يتم العالن عن وجود �صواغر يف �صلك التدري�ص لديكم؟

يتم االعلن عن حاجة اجلامعة للوظائف ال�صاغرة ) ع�صو هيئة تدري�س 

– حما�رص ( بطريقة مدرو�صة حيث يتم  – م�صاعد ع�صو هيئة تدري�س 
عر�س الوظائف املتاحة لذلك عرب موقع اجلامعة االلكرتوين مما ي�صمن 

و�صول االعلن اىل كافة انحاء العامل من م�صتخدمي ال�صبكة العنكبوتية  

باالإ�صافة اىل االعلن يف بع�س املجلت العلمية املتخ�ص�صة ، حيث 

يقوم كل مر�صح بتقدمي اوراقه الينا الكرتونيا ، كما ويتم التوا�صل مع 

املر�صحني عن طريق اجراء املقابلت با�صتخدام )الفيديو كونفران�س (، وقد 

اثبتت التجارب ان اجلامعة يتقدم لها الكثري من املر�صحني من اغلب بقاع 

العامل نظرا لل�صمعة الطيبة واملرموقة التي حتتلها اجلامعة.

ما هي اهمية البتعاث بالن�صبة للطالب الذي تعدونه ل�صلك التدري�ص 

لدى اجلامعة؟

االبتعاث يعزز فر�س وقدرات املتفوقني القطريني ويفتح اآفاقا ومدراك 

جديدة لديهم يف جوانب كثرية منها: التعرف على ح�صارات اخرى ، 

والتعرف اىل طرق وو�صائل خمتلفة يف التعليم واالعتماد على الذات 

، واال�صتخدام االمثل للتقنية يف التعليم ، كما اننا نقوم بذلك بتاأهيل 

كفاءات وطنية متميزة يف بع�س من اعرق واف�صل اجلامعات على م�صتوى 

العامل يف عديد من التخ�ص�صات التي يعد بع�صها غري متوفرا يف البلد ، 

فمن املتعارف عليه يف جمال التعليم العايل ان التنوع diversity  من 

املعايري اال�صا�صية للتقدم االكادميي والفكري ، لذلك جند ان اجلامعات 

العاملية حتر�س على ا�صتقطاب كفاءات وخربات متنوعة التدريب واالعداد 

من اجل احلفاظ على تقدمها العلمي ، كذلك فان وجود اكادمييني 

وباحثني قطريني من جامعات ومدار�س فكرية خمتلفة مروا بخربات 

متباينة يرثي البيئة الفكرية والثقافية والعلمية للجامعة ويزيد من 

ديناميكية املوؤ�ص�صة وقدرتها على التطور والنمو.



احلرم اجلاميع                  ص٥

�صوؤون اأكادميية

في دراسة مسحية شملت خريجي ربيع 2013
الرضا عن مهارات اللغة اإلنجليزية المكتسبة في جامعة 

قطر يتجاوز 92.5 %
تويل جامعة قطر اهتمامًا بالغًا  لتعزيز براجمها االكادميية، ومقرراتها التي 

ُتدر�س باللغة العربية، اإاّل اأّنها تعي متامًا حاجة الطلبة للغة االإجنليزية بعد 

تخرجهم، و�رصورة اأن يكت�صب الطلبة املهارات الكتابية وال�صفوية التي توؤهلهم 

للمناف�صة يف �صوق العمل القطري، وتعترب اداة مهمة للمناف�صة يف ع�رصنا 

الراهن ، ويف درا�صات م�صحية مت اإجراوؤها بني طائفة عري�صة من اخلريجني، يف 

الف�صل الدرا�صي ربيع 2013 ، عرب هوؤالء عن ارتياحهم ور�صاهم، جتاه مهارات 

ومعارف اللغة االإجنليزية التي اكت�صبوها خلل م�صوارهم االأكادميي يف جامعة 

قطر، والتي كانت داعمًا قويًا لهم كما قالوا للعمل يف خمتلف قطاعات الدولة.

وقد اأ�صار 93% من خريجي اجلامعة عن ر�صاهم عن مهارات التوا�صل الكتابية 

باللغة االجنليزية، اأي بزيادة قدرها 4% عن عام 2012، يف حني عرّب 92% عن 

ر�صاهم عن مهارات التوا�صل ال�صفوي املكت�صبة باللغة االجنليزية خلل �صنوات 

الدرا�صة، اأي بزيادة قدرها 6% عن العام املا�صي 2012 ، واأو�صحت الدرا�صات 

اأن طلبة اجلغرافيا/التخطيط العمراين، وطلبة ال�صوؤون الدولية، وطلبة االإعلم، 

واالأدب االإجنليزي، والعلوم البيئية، والعلوم احليوية الطبية، وطلبة تغذية 

االإن�صان، وطلبة علم االأحياء، وطلبة اإدارة االأعمال واالقت�صاد والهند�صة، كانوا 

االأكرث ر�صًا عن م�صتوى مهارات اللغة االإجنليزية املكت�صبة اأثناء درا�صتهم يف 

كليات اجلامعة، وذلك بنتائج بلغ معدلها 93% واأعلى.

من جهتهم اأعرب خريجو ق�صم اللغة العربية يف كلية االآداب والعلوم، عن 

ارتياحهم مل�صتوى مهارات اللغة االإجنليزية، حيث بلغت ن�صبة الرا�صيني عن 

املهارات ال�صفوية ٨6% ، بينما بلغت ن�صبة الر�صا عن مهارات اللغة االجنليزية 

الكتابية 93%. ، وخل�صة القول، ُي�صري التقرير ال�صادر عن امل�صح اخلا�س 

بخريجي جامعة قطر، اإىل ر�صا الطلبة عن م�صتوى ومنهجية تعليم اللغة 

االإجنليزية يف جامعة قطر، االأمر الذي �صيوؤّثر اإيجابيًا على قدرات الطلبة 

ومهاراتهم، ويعزز فر�س قبولهم يف �صوق العمل التناف�صي.



ص٤                  احلرم اجلاميع

بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة
الجامعة تنظم »حملة استعادة أشجار القرم«

�صوؤون طالبية 

نظم نادي البيئة ونادي التميز االأكادميي حملة بعنوان » ا�صتعادة 

اأ�صجار القرم« يف جامعة قطر بدعم و ا�رصاف كل من وزارة البيئة 

و كر�صي ا�صتاذية �صل للتنمية امل�صتدامة يف كلية االآداب والعلوم و 

ادارة االن�صطة الطلبية  يف جامعة قطر ، و بح�صور عدد كبري من 

املخت�صني والطلبة املهتمني يف التعرف على اأهمية نبات القرم.

واأكدت د. اإميان م�صطفوي ، عميد كلية االآداب والعلوم يف هذه 

املنا�صبة قائلة : اإن ا�صتزراع نبات القرم تاأتي �صمن  املحافظة 

على البيئة والتي هي اإحدى االأهداف الوطنية يف روؤية قطر 2030 

، ونحن من واجبنا املحافظة على البيئة املحلية ب�صقيها النباتي 

واحليواين،  وهذه اجلهود تقع حتت بند التنمية امل�صتدامة باالإ�صافة 

اإىل ارتباطها  بالناحية االجتماعية والثقافية . واأ�صادت د. اإميان  

قائلة : �صعيدة جداً بهذا احل�صور الكبري والتفاعل من جانب الطلب 

والطالبات وهذا يدل على الوعي الكبري باأهمية املحافظة على 

البيئة املحلية والطبيعية واالأ�صجار . واأ�صافت د. اميان م�صطفوي 

قائلة : من ال�رصوري زيادة اجلهود حول احلفاظ على نبات القرم 

لرفع م�صتوى املعرفة لدى املجتمع املحلي بفوائده املتعددة كما 

البد من  اال�صتعانة بذوي االخت�صا�س والباحثني لن�رص مدى اأهمية 

نبات القرم واأثره على البيئة املحلية.

وحتدث ال�صيد خالد العنزي من وزارة البيئة قائًل : تواجه البيئة 

املحلية حتديات عدة تتلخ�س يف قلة الوعي باأهمية احلفاظ على 

النباتات املحلية للم�صاهمة يف التنمية امل�صتدامة لدولة قطر، 

حيث نتلقى مطالبات من بع�س االأ�رص القطرية باإزالة نبات القرم 

، لذا ارتاأت دولة قطر متمثلة يف جهود وزارة البيئة اال�صتمرار يف 

زرع نبات القرم منذ عام 1995 ، وتزايدت اجلهود البحثية يف 

تقييم م�صاحة وجود نبات القرم مع االأخذ بعني االعتبار اجلانب 

االجتماعي واالقت�صادي عند اعادة زراعة نبات القرم و اجلهود 

التي ت�صب يف  روؤية قطر 2030 ، حيث ندعو طلب جامعة قطر 

للم�صي قدمًا يف هذه اجلهود والعمل على الدرا�صات العليا من 

جانب االخت�صا�س يف البيئة املحلية القطرية ، الأن الوطن بحاجة 

اإىل طاقات بحثية واعدة ت�صهم اإيجابًا يف التنمية امل�صتدامة للبيئة 

القطرية.

وقدم  الدكتور حممد اأجمل خان – ا�صتاذ كر�صي �صل للتنمية 

ف عن نبات القرم 
ّ
امل�صتدامة و مر�صد نادي البيئة، عر�صًا تقدمييًا يعر

واأهميته وتناول فيه: تاأهيل النظام البيئي لغابات القرم ، حيث تعترب 

عازل بني البحر والرب ومتنع ال�صواطئ من التاآكل نتيجة االأمواج ، 

وتقلل من خماطر الت�صونامي يف حال حدوثها، وتعترب م�صدر جيد 

للأخ�صاب والزيوت. كما يعترب نبات القرم ماأوى ملجموعة متنوعة 

من اأ�صكال احلياة ال�صمكية والزواحف والربمائيات والطيور. وي�صكل 

نبات القرم اأر�صًا خ�صبة لتكاثر العديد من الق�رصيات واالأ�صماك . كما 

ي�صهم نبات القرم يف التقليل وازالة االنبعاثات الكربونية يف قطر، 

حيث يعترب نبات القرم مبثابة احوا�س بيولوجية لتخزين الكربون.

و�صارك الطالب بق�صم ال�صوؤون الدولية يف كلية االآداب والعلوم حممد 

علم - رئي�س نادي البيئة  جتربته قائل : فعالية ا�صتعادة القرم هي 

ح�صيلة جهد دام �صهرا  قام به اأع�صاء الناديني بداية من جمع البذور 

يف عطلة ال�صيف املا�صية وتطوع الطالب بق�صم ال�صوؤون الدولية 

اأي�صًا حممد �صهيم )رئي�س نادي برنامج التميز االأكادميي( لزرعها 

ورعايتها  يف منزله اىل اأن متت زراعتها اليوم  يف الذخرية.
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بحضور وسائل اإلعالم المحلية 
د. شيخة المسند جامعة قطر شهدت توسعا في البرامج 

واألبحاث

�صوؤون اأكادميية

نظمت جامعة قطر موؤمتراً �صحفيًا لرئي�س اجلامعة ، وذلك بح�صور و�صائل االإعلم 

املحلية وعدد من القيادات اجلامعية وتطرقت اأ.د.�صيخة بنت عبداهلل امل�صند رئي�س 

جامعة قطر خلل املوؤمتر ال�صحفي للعديد من النقاط املتعلقة بال�صاأن اجلامعي.

ومن النقاط التي توقفت معها �صعادة رئي�س جامعة قطر الدورة اجلديدة 

للتخطيط اال�صرتاتيجي يف االأعوام الثلث القادمة، وكذلك البنية التحتية واملباين 

اجلامعية، كما توقفت مع البحث العلمي، واإجنازات جامعة قطر يف هذا االإطار، 

باالإ�صافة لق�صايا متعلقة بال�صوؤون الطلبية ، وفيما يتعلق باخلطة اال�صرتاتيجية 

جلامعة قطر، اأ�صارت اأ. د.�صيخة امل�صند اإىل اأن الدورة اجلديدة للخطة  تبداأ يف 

العام االأكادميي احلايل، وت�صتمر ملدة ثلث �صنوات، من 2013 – 2016 ، 

و�صاركت يف و�صع اخلطة 4 فرق، �صمت متثيًل متنوعًا من كافة الكليات 

والقطاعات، عملت على و�صع اخلطة بناء على احتياجات املجتمع، واملتغريات 

املتجددة، ووفق معايري قيا�س وا�صحة، م�صتنرية بروؤية اجلامعة لتكون موؤ�ص�صة 

تعليمية رائدة على م�صتوى املنطقة 

واأكدت على اأن اخلطة اجلديدة تركز على النواحي التالية:  تعزيز التجربة الطلبية، 

تر�صيخ التميز البحثي، بناء ال�صمعة العاملية، توخي احللول االأمثل يف الفاعلية 

املوؤ�ص�صية، كما تنبثق من هذه اخلطة كافة اخلطط الفرعية للقطاعات والكليات 

واالإدارات واالأق�صام واملراكز البحثية ، كما تطرقت د. �صيخة امل�صند اإىل التو�صع 

العمراين الذي ت�صهده اجلامعة ا�صتجابة للنمو ال�رصيع يف اأعداد الطلبة م�صتعر�صَة 

املباين اجلديدة يف جامعة قطر التي بداأ تنفيذها،  وتلك التي التزال يف مرحلة 

الت�صميم، ومن املتوقع اأن تكتمل خلل ال�صنوات القليلة القادمة.

ومن هذه املباين التي بداأ العمل فيها بالفعل جممع ال�صكن الطلبي ، الذي يتاألف 

من مبنى �صكني للطلب، ومبنى �صكني اآخر للطالبات، يت�صع كل منهما لعدد 450 

�صخ�س، وي�صم كل مبنى �صالة طعام، وقاعة درا�صية، وم�صلى، ومكتبة، و�صالة 

األعاب ريا�صية، وغرفة تلفزيون، ومن املتوقع اأن تنتهي اأعمال البناء يف الربع 

الثاين من العام 2014 ، ومن �صاأن نقل ال�صكن الطلبي اإىل قلب احلرم اجلامعي، 

توفري بيئة طلبية اآمنة وحمفزة يف قلب احلرم اجلامعي، وخلق مناخ يعزز التمري 

االأكادميي والنمو ال�صخ�صي من خلل برامج م�صممة خ�صي�صًا لذلك الغر�س. 

ومن املباين اجلديدة املتعلقة بالطلب، مبنى متكامل للخدمات الطلبية، 

�صي�صاهم يف  دعم الطلبة من خلل توفري مركز واحد، ملتابعة جميع �صوؤونهم 

واأن�صطتهم، ويجدون فيه خمتلف اخلدمات، التي تقدم للطلب، مثل خدمات 

االإر�صاد االأكادميي واالإر�صاد املهني والدعم والتوجيه الرتبوي ومركز دعم 

عمليات التعلم واإدارات القبول والت�صجيل، وغريها من اخلدمات املتنوعة التي 

تقدمها اجلامعة لطلبتها. 

كما توقفت �صعادة رئي�س جامعة قطر، مع جهود اجلامعة، املتوا�صلة، يف تقدمي 

خدمات م�صاندة، تعمل على دعم جناح الطلبة، واأ�صارت اإىل بع�صها، فذكرت منها 

: تطوير عملية االإر�صاد االأكادميي التي تهتم بها جامعة قطر ب�صكل كبري، وذلك 

لكونها و�صيلة هامة، و�رصورية ت�صاعد يف انخراط الطالب يف املجتمع اجلامعي 

ب�صكل مرن، ووا�صح، والتغلب على اأية عقبات قد يجدها هنا اأو هناك، كما تعمل 

اجلامعة على تطوير »نظام توجيه الطالب« لربط املر�صدين باالإداريني واملدر�صني 

اإلكرتونيًا للم�صاهمة  يف دعم جناح الطالب.



احلرم اجلامعي

الن�رشة الف�صلية التي ت�صدرها اإدارة العالقات اخلارجية 

بجامعة قطر 

موقع احلرم اجلامعي 

www.qu.edu.qa/alharam
- ميكنكم التوا�صل معنا عرب الربيد االلكرتوين التايل 

khawla.mortazawi@qu.edu.qa
- اإ�رصاف عام : م�صعود عبدالهادي 

- املحرر امل�صوؤول باللغة العربية : خولة مرت�صوي 

- املحرر امل�صوؤول باللغة االإجنليزية : جوديث هرني 

- حمررون م�صاركون : حممد ولد ال�صيخ - حنني طوق - اآمنة عبد الكرمي 

- تدقيق لغوي : حممد ولد ال�صيخ 

- ت�صوير : على عماد - حممد �رصيف 

- ت�صميم واإخراج : ا�صما غور

المحتويات

�صوؤون اكادميية - املوؤمتر ال�صحفي لرئي�س اجلامعة

�صوؤون طلبية - اجلامعة تنظم »حملة ا�صتعادة اأ�صجار القرم«

حوارات

اأف�صل الكفاءات العلمية العاملية  للتدري�س  • د. خالد العلي -  نختار 
بجامعة قطر

• د. ح�صان عكور - كلية القانون ت�صم 1000 طالب وطالبة 95% منهم 
قطريون

• د. طلل العمادي- اأجنزت بحث حول قانون ال�صحة النف�صية ين�رص 
قريبا

حتقيق - دور جامعة قطر يتعاظم يف ن�رص اللغة العربية

حتت املجهر - احِلجاج ال�رصدّي عند اجلاحظ

ثمار املطابع - كتاب العمارة والتمدن يف مدينة متطورة

وجوه طلبية من جامعتي 

) �صارة الدي�صي – عادل العواد – احمد الفريدوين- تهاين املري (

ندوات 

• نادي ال�رصيعة ي�صت�صيف عائ�س القرين يف اجلامعة 

"الربيع العربي والتحديات القانونية وال�صيا�صية"  • ندوة 

من�صات التوا�صل االجتماعي

ذاكرة اجلامعة

كلمـة رئيـس الجامعــة

ياأتي هذ العدد متزامنا مع بدء اجلامعة  تطبيق اخلطة اال�صرتاتيجية  ، وهي 

اخلطة التي ت�صتمر ملدة ثلث �صنوات، من 2013 - 2016 حيث تقوم هذه 

اخلطة على احتياجات املجتمع، واملتغريات املتجددة، وفق معايري قيا�س 

وا�صحة، م�صتنرية بروؤية اجلامعة لتكون موؤ�ص�صة تعليمية رائدة على م�صتوى 

املنطقة ، وتركز اخلطة اجلديدة  على  تعزيز التجربة الطلبية، وتر�صيخ التميز 

البحثي، بناء ال�صمعة العاملية، توخي احللول االأمثل يف الفاعلية املوؤ�ص�صية،

كما تنبثق من هذه اخلطة كافة اخلطط الفرعية للقطاعات والكليات واالإدارات 

واالأق�صام واملراكز البحثية ، وكعادة االأعداد ال�صابقة من "احلرم اجلامعي" 

�صيجد القارئ �صمن هذا العدد الكثري من املو�صوعات التي ت�صتحق املتابعة  

ففيه مقابلت �صحفية مع امل�صوؤولني عن ال�صئون اجلامعية ملناق�صة اجلوانب 

االأكادميية ، والطلبية ، كما يت�صمن حتقيقات تتناول االأمور التي تهم 

الطالب اجلامعي ، واملتابعات اخلا�صة باأن�صطة اجلامعة على مدار ف�صل 

كامل كان حافل باالإجنازات   حيث مت فيه عقد العديد من االتفاقيات مع 

جهات وطنية وجامعات دولية مرموقة ، كما �صهد املزيد من تعزيز العلقات 

مع القطاع ال�صناعي بهدف خدمة �صوق العمل القطري ، وال�صك اأن الزيادة 

الكبرية يف اأعداد الطلب بجامعة قطر تعترب حتد وحمفز لنا على مزيد من 

البذل والعطاء خلدمة وطننا الغايل قطر .

اأ د �صيخة بنت عبد اهلل امل�صند 

رئي�س جامعة قطر





في هذا العدد:

الرضا عن مهارات اللغة اإلنجليزية 
المكتسبة في جامعة قطر 92.5 %

خدمات غذائية صحية متكاملة في 
الجامعة 

مؤتمر حول العالقات الخليجية 
األوروبية بمركز دراسات الخليج

الحـــــــرم الجــامعي
جامعة قطر  - فبراير 2014  


