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كلمة العدد
اء ن�رشة �صوؤون الطالب الأفا�صل، ي�صعدين اأن اأرحب بكم يف العدد التا�صع ع�رش من ن�رشة �صوؤون الطالب، ويف مقدمته ناأخذكم 

ّ
قر

يف اإطاللة على برنامج الإر�صاد الأكادميي، والذي يعد من اأهم الربامج التي حتر�س جامعة قطر على تطويره، من اأجل تقدمي 

خدمات اأكادميية اأف�صل لطالبها. وقد حذت جامعة قطر يف هذا امل�صمار حذو جامعات مرموقة، وقطعت خطوات �رشيعة يف 

وقت ق�صري، ومل حتر�س جامعة قطر على تطوير الإر�صاد الأكادميي باجلامعة فقط، بل اإنها اأ�صهمت يف تطوير وحتديث مهنة 

الإر�صاد الأكادميي يف ال�رشق الأو�صط باأ�رشه.

ولعل موؤمتر الإر�صاد الأكادميي الذي �صيتم عقده للمرة الأوىل يف ال�رشق الأو�صط بال�رشاكة بني جامعة قطر والأكادميية 

الوطنية لالإر�صاد الأكادميي )نكادا( والذي �صت�صت�صيفه اجلامعة يف �صهر نوفمرب من العام اجلاري، لهو دليٌل �صادٌق على دعم 

اجلامعة ملهنة الإر�صاد وتطوير املر�صدين الأكادمييني ب�صفتهم تربويني يلعبون دورا رياديا يف ا�صتبقاء وجناح الطلبة.

وقد ُكللت جهود قطاع �صوؤون الطالب يف حت�صني الإر�صاد الأكادميي بالنجاح، حيث ح�صلت اجلامعة على �صهادة المتياز 

من دائرة اجلوائز املوؤ�ص�صية للربامج املتميزة التي متنحها رابطة الإر�صاد الأكادميي العاملية )نكادا(، ويعد ح�صول برنامج 

الإر�صاد الأكادميي بجامعة قطر على جائز بهذا احلجم فخرا للجامعة وبرهانا على التميز.

اإن رابطة الإر�صاد الأكادميي العاملية هي رابطة مهنية ت�صعى لتطوير الطالب وحت�صني جودة برامج الإر�صاد مبوؤ�ص�صات التعليم 

العايل ويتكون اأع�صاوؤها من املر�صدين الأكادمييني واأع�صاء هيئة التدري�س واملر�صدين النف�صيني والطلبة والبالغ عددهم 

حوايل 11 األف ع�صو ومقرها يف اأمريكا.

ومن اجلدير بالذكر اأن جامعة قطر هي اأول جامعة حت�صل على هذه اجلائزة يف منطقة اخلليج العربي؛ بل اأول جامعة يف 

منطقة ال�رشق الو�صط باأ�رشه، حيث مل ي�صبق لأي جامعة بال�رشق الأو�صط الفوز بهذه اجلائزة، وبهذه املنا�صبة نهنئ جامعة 

قطر والقائمني عليها، وجميع املر�صدين الأكادمييني الذين يوا�صلون عملهم احلثيث لتعليم وتطوير الطلبة وتقدمي اأف�صل 

اخلدمات لهم.

ومما ل �صك فيه اأن هذه اجلائزة تعني الكثري بالن�صبة لربنامج الإر�صاد الأكادميي باجلامعة وبالن�صبة للجامعة ككل؛ اإذ متنح 

هذه اجلائزة �صنويا للموؤ�ص�صات والأفراد الذين يظهرون متيزا يف توفري اخلدمات لطلبتهم. ويجب اأن يحتوي ملف اجلامعة التي 

» برنامج اإلرشاد األكاديمى واستبقاء الطلبة أول برنامج على مستوى 
الشرق االوسط يحصل على شهادة االمتياز من دائرة الجوائز المؤسسية 

لبرامج اإلرشاد األكاديمى المتميزة «



تنال هذه اجلائزة على اأدلة كافية تثبت متيز برناجمها وتربهن بالأرقام ما يثبت تقدمي خدمات الإر�صاد الأكادميي للطلبة 

مبعايري عاملية بل واإحداث تاأثري ملمو�س على تعليم الطلبة وعلى املوؤ�ص�صة ككل. وهذا ما ت�صعى له جامعة قطر يف جميع 

النواحي الإدارية، ل �صيما التي تخت�س بتقدمي اخلدمات امل�صاندة للطلبة. 

وبهذا تن�صم جامعة قطر اإىل عدد من اجلامعات العاملية التي فازت بهذه اجلائزة ومنها برنامج الإر�صاد الأكادميي لطلبة 

التميز بجامعة بول �صتيت، وبرنامج الإر�صاد وال�صت�صارات لطلبة ال�صنة الأوىل بجامعة ولية بن�صلفانيا، وبرنامج الإنذار 

املبكر بجامعة فلوريدا الو�صطى، ومركز الإر�صاد والتطوير والإثراء بجامعة وي�صكون�صن. 

و�صوف تكرم جامعة قطر ر�صميا يف املوؤمتر ال�صنوي لرابطة »نكادا«، والذي �صوف يتم عقده يف مدينة مينيابولي�س، بولية 

ميني�صوتا بالوليات املتحدة المريكية يف �صهر اأكتوبر القادم، الأمر الذي �صي�صع برنامج الإر�صاد الأكادميي يف مكانة توؤهله 

للتقدم لالعتماد ر�صميا من رابطة نكادا.

سلمى حاج حــمـد    
مدير مركز اإلرشاد األكاديمي واستبقاء الطلبة    

» الجامعة ستستضيف مؤتمر اإلرشاد األكاديمى لرابطة اإلرشاد 
األكاديمي العالمية في نوفمبر 2014 «



فـعالـيـات

للقطاع  الر�صالة والروؤية اجلديدة  الأن�صاري عن  د.  كما حتدث 

ا�صتحداث ثالثة  الإداري، ومنها  الهيكل  التي طراأت على  والتغيريات 

الرئي�س  نائب  م�صاعد  الرئي�س هي  نائب  قيادية جديدة مل�صاعدي  مراكز 

الطالبية  للحياة  الرئي�س  نائب  وم�صاعد  الطالبي،  والتطوير  للنجاح 

بالإ�صافة  اللتحاق  وتنظيم  للقبول  الرئي�س  نائب  وم�صاعد  واخلدمات، 

اإدارات اأخرى يف القطاع وا�صتحداث  اأق�صام ووحدات اإىل  اإىل انتقال 

الفعال بني جميع  والتوا�صل  التعاون  اأهمية  اأكد على  اأخرى. كما  اأق�صام 

اإدارات  اأو نقلها حتت  اإن�صاوؤها  التي مت  املوظفني والأق�صام املختلفة 

الطالب.  �صوؤون  ر�صالة  ل�صمان حتقيق  اأخرى 

للتطوير  الرئي�س  نائب  م�صاعد  العطية  هيا   / ال�صيدة  اأكدت  من جهتها 

العمل اجليد  العمل بجودة عالية لأن  اأداء  اأهمية  الطالبي على  والنجاح 

املزيد من اجلهد.  بذل  الداخلي ويحثنا على  بالر�صى  ال�صعور  اإىل  يدفعنا 

اأنه ل يوجد عمل يخلو من التحديات، والتي قد يراها  اإىل  اأ�صارت  كما 

اأق�صى ما  اآخرون فر�صة لبذل  البع�س عقبة يف الطريق يف حني يراها 

بداخلهم.  الكامنة  املهارات  واكت�صاف  اجلهد  من  عندهم 

اأن نعمل �صويًا كفريق واحد ونتعاون  القطاع لبد  اأ�صافت باأننا يف  كما 

التحديات،  مع اجلهات املختلفة داخل وخارج اجلامعة ملواجهة هذه 

العمل يف  يختلف عن  التعليمية  املوؤ�ص�صات  العمل يف  باأن  مو�صحة 

العلم  الأخرى، من حيث كونه خدمة يقدمها املوظف لطلبة  اجلهات 

ديننا احلنيف. وهو ما حثنا عليه 

الرئي�س  نائب  م�صاعد  اليافعي  ال�صنظور  عبداهلل  ال�صيد  بداأ  جهته  من 

الذى  التغيري  )كن  لغاندي  بعبارة  كلمته  واخلدمات  الطالبية  للحياة 

اأن يكون الإن�صان مبادرا وقائدا  اأهمية  اأن تراه فى العامل( موؤكدا  تريد 

الطالبية  لقطاع احلياة  الهيكلة اجلديدة  التغيري، كما حتدث عن  يف 

اأي�صًا  واأ�صار  املوظفني،  �صت�صب يف م�صلحة  اأنها  واأكد  واخلدمات، 

للتطور  للموظفني  اأكرث  فر�صا  �صتوجد معها  اجلديد  الهيكلة  اأن  اإىل 

الطالبية  ال�صوء على ميثاق اخلدمات  القى  باأن  والرتقاء، وختم حديثة 

نقدمه  النجاح من خالل ما  التزامنا مب�صاعدة طلبتنا على  والذي يحدد 

الطالب  التي يجب على  امل�صوؤوليات  برامج وخدمات بالإ�صافة اىل  من 

�صيكون  اأنه  واأ�صاف  املن�صود،  امل�صتوى  حتقيق  من  لتمكيننا  بها  القيام 

وكيفية  امليثاق  هذا  باأهمية  للموظفني  وتطويرية  تعريفية  ور�س  هناك 

الواقع. اأر�س  على  تطبيقه 

�أكد د. عمر �لأن�ساري نائب رئي�س �جلامعة ل�س�ؤون �لطالب على �لدور �لكبري �لذي يلعبه قطاع �س�ؤون �لطالب 

يف تعزيز قدر�ت �لطلبة و�ل�سعي �لد�ئم مل�ساعدة �لطلبة على �لنجاح يف حياتهم �جلامعية، جاء ذلك يف كلمته 

�لفتتاحية للقاء �ل�سن�ي لقطاع �س�ؤون �لطالب و�لذي عقد يف 16 من ي�ني� 2014 ، و�لذي ح�رشه م�ساعدو نائب 

�لرئي�س ومدر�ء �لإد�ر�ت وروؤ�ساء �لأق�سام و�مل�ظفني. كما �رشف �للقاء ح�س�ر �سي�ف من جامعة حمد بن خليفة 

على ر�أ�سهم د. خالد فرج نائب رئي�س �جلامعة ل�س�ؤون �لطالب وعدد من �مل�س�ؤولني يف �جلامعة. 

خالل اللقاء السنوي لقطاع شؤون الطالب

د. األنصاري: قطاع شؤون الطالب له دور كبير 
في تعزيز قدرات الطلبة وتحقيق نجاحهم
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للقبول وتنظيم  الرئي�س  نائب  �صون دوملان م�صاعد   / ال�صيد  كما حتدث 

الطالب يف تطوير وم�صاعدة  �صوؤون  اأهمية دور موظفي  اللتحاق عن 

اأق�صام  املثمر بني خمتلف  التعاون  اإىل  بالإ�صافة  طالب اجلامعة 

امل�صاهمة  �رشورة  على  منوها  بينهم،  فيما  الفعال  والتوا�صل  القطاع 

امل�صتمر  التطوير  على  والرتكيز  العمل  اأداء  والفاعلة يف  احلقيقة 

املقدمة.  للخدمات 

القطاع عرو�صا تقدميية حتدثت عن  اإدارات ومراكز  اللقاء قدمت  وخالل 

العام اجلاري. الناجحة خالل  اإجنازاتها وبراجمها 

العام  الذين تخرجوا هذا  اللقاء تكرمي عدد من املوظفني  كما �صمل 

الدرا�صات  وكلية  قطر  جامعة  من  واملاج�صتري  البكالوريو�س  بدرجات 

الإ�صالمية بجامعة حمد بن خليفة، حيث مت تكرمي خريجي درجة 

اليزيدي،  ، نورة  العبار  اأبو بكر يونقا ، جهاد  اأتيك،  اأملا  املاج�صتري وهم 

نوران  وهم  البكالوريو�س  درجة  وخريجي  اخلليفي،  عبدالرحمن  بثينة 

ال�صويدي،  علي  ونورة  ويو�صف علي،  اليزيدي،  عبدالعزيز  واأحمد  ناجي، 

عيد.  ون�رش 

الذين  الدكتور عمر الأن�صاري عددا من املوظفني  اللقاء كرم  ويف ختام 

.. وتناف�صوا يف الرت�صح جلوائز تكرمي املوظف  اأداء عملهم  اجتهدوا يف 

ال�صيد عبداهلل حمران  العمل وح�صل عليها  الإتقان يف  وهي جائزة 

التطوير واملبادرة وح�صلت  الإلكرتوين، وجائزة  املوقع  حمرر حمتوى 

التعليم  اللتحاق يف  ق�صم خدمات  رئي�س  �صليم  ال�صيدة مي  عليها 

اجلناحي  يعقوب  ال�صيد  عليها  العمالء وح�صل  وجائزة خدمة  العايل، 

والإدارية. املالية  ال�صوؤون  اإداري مبكتب  من�صق 

الفائزين من قبل جلنة تقييم خمت�صة وفق معايري  اختيار  وقد مت 

املوظف  بها  قام  التي  وامل�صاركات  الإ�صهامات  م�صتوى  ومنها  اختيار 

)مثاًل  لها  املخ�ص�س  التكرمي  للح�صول على  تر�صيحه  التي مت  الفئة  يف 

اأو قطاع �صوؤون  الإدارية  الوحدة  اأو  الق�صم  تكون امل�صاركة على م�صتوى 

التي مت  الفئة  الإ�صهامات وامل�صاركات وتاأثريها يف  الطالب(، وحجم 

طلبات  ونوعية  وعدد  فيها،  التكرمي  على  للح�صول  املوظف  تر�صيح 

اأو  ح  امُلر�صِّ اإجراء مقابلة مع  اإىل  اإ�صافة  الرت�صيح اخلا�صة بكل موظف، 

تر�صيحه.  الذي مت  املوظف 

ا�صرتاتيجية قطاع  تاأتي �صمن  التي  املوظف  تكرمي  فكرة  انبثقت  وقد 

الأف�صل  نحو  وال�صعي  التطور  على  املوظفني  لتحفيز  الطالب  �صوؤون 

�صوؤون  املتعاملة مع  اجلهات  املقدمة جلميع  باخلدمات  والرتقاء 

وم�صتوياتها. فئاتها  مبختلف  الطالب 



وقد �صارك عدد من منت�صبي اجلامعة يف هذا احلدث منهم الطالب �صلمان 

البدري، رئي�س نادي املناظرات يف اجلامعة والذي حتدث يف اجلل�صة الأوىل 

من املوؤمتر عن التنمية الب�رشية، باعتبارها حجر الأ�صا�س الذي يبنى على 

عاتقه كل ما هو متعلق بالتفكري النقدي واملنطق املعريف، تال ذلك خطاب 

املتحدث الثاين هاب�س اآل حويل، ع�صو جمل�س اإدارة مركز قطر للعمل 

التطوعي حول ثورة الأماين والأحالم حيث قال: »ادعموا اأطفالكم يف �صبيل 

حتقيق اأحالمهم، فدعمكم هو مفتاح جناح اأبناءكم يف امل�صتقبل«. 

كما حتدث يف اجلل�صة الأوىل املفكر الدكتور جا�صم �صلطان، موؤ�ص�س م�رشوع 

النه�صة عن عدة جوانب يف احلياة حيث قال »اإن ال�صعادة احلقيقية 

تكمن يف الرحلة اإىل حتقيق الهدف، ل يف الو�صول اإليه«. كما حتدثت هيا 

النعيمي، خريجة جامعة قطر عن حتقيق الأحالم وكيف اأنها بداأت بتحقيق 

الأحالم الواحد تلو الآخر، واأردفت قائلة: »اإن الأحالم حتتاج اإىل عمل �صاق 

حتى ت�صبح واقعًا، ول يجب علينا اأن نكتفي بالأفكار دون حتقيقها«. 

وقد اختتمت اجلل�صة الأوىل بخطاب للدكتور حممد لطفي اليو�صفي، اأ�صتاذ 

الأدب العربي ونظريات النقد بجامعة قطر حتدث فيه حول اللغة العربية 

يف زمن التكنولوجيا حيث قال: ل ميكن للغة العربية اأن حتيا اإل بالت�صارع 

مع اللغات الأخرى«.

ويف اجلل�صة الثانية من املوؤمتر حتدثت عائ�صة الكواري، رئي�س جمل�س 

اإدارة مركز قطر للعمل التطوعي حول العمل التطوعي باعتباره اأ�صلوب 

حياة بالن�صبة لها. وتبعها بعد ذلك خطاب املهند�س خالد املهندي، ربط 

فيه املا�صي باحلا�رش وذلك من خالل تطرقه اإىل احلديث عن الألعاب 

الإلكرتونية التي ي�صممها بطابع ثقايف يحاكي �صخ�صيات كرتونية قدمية. 

وقد اختتمت اجلل�صة الثانية بخطاب الدكتور جون كابيبيان، ع�صو هيئة 

التدري�س بجامعة قطر، حتدث فيه عن �صنعه لالأطراف الب�رشية واأعطى 

مثال على �صنع طرف لإحدى ال�صيدات التي فقدت جزءاً من اإ�صبعها.

ويف اجلل�صة الأخرية من املوؤمتر، حتدثت الطالبة ال�صعودية جواهر الرفاعي 

عن جتربتها يف حتدي امل�صتحيل للو�صول اإىل اأهدافها يف جو من التفاعل 

في نسخته الثانية على التوالي 

مؤتمر »تيد إكس جامعة قطر« يحث على بناء 
نهضة معرفية في المجتمع

6

بالتعاون مع منظمة »TED« �لأمريكية، نظمت جامعة قطر م�ؤمتر تيد �إك�س  للمرة �لثانية على �لت��يل، و�لذي 

عقد يف �سهر ماي�  من �لعام �جلاري يف قاعة �لأوبر� بامل�ؤ�س�سة �لعامة للثقافة �لقطرية )كتار�( حتت �سعار 

»نه�سة �ملعرفة«. 

فـعالـيـات



الكبري والإعجاب املنقطع النظري من قبل احل�صور. واأتت م�صاركة �صانعة 

الأفالم لطيفة دروي�س �صمن حمور �صناع الواقع حول جتربتها الذاتية 

يف جمال �صنع الأفالم، حيث ا�صتعر�صت عددا من اأعمالها الإخراجية 

واحلمالت الدعائية التي اأ�رشفت عليها. كما �صاركت الكاتبة خلود املري 

ق�صتها مع احل�صور من خالل حديثها عن عدد من اأعمالها الكتابية 

باللغتني العربية والإجنليزية.

وكان للكوميديا ن�صيب يف الفعالية، حيث حمل الطالب خالد الثلث على 

عاتقه مهمة اإدخال البهجة على نفو�س احل�صور من خالل طرحه ال�صاخر 

للق�صايا وامل�صكالت التي تواجه ال�صباب.  وكانت الكلمة الأخرية يف 

املوؤمتر للطالب ه�صام حممد ناجي، الذي حتدث عن الفن غري التقليدي 

وعر�س مو�صيقي �صيق. 

من جهة اأخرى عقدت اللجنة املنظمة للموؤمتر فعاليات متنوعة �صبقت 

املوؤمتر، حيث متثلت يف فعالية حملت ا�صم »الور�صة« ا�صتمرت على مدى 

ثالثة اأيام، تخللها معر�س »�صنع يف جامعة قطر« ومناظرتان باللغة 

العربية والإجنليزية، وملتقى معريف حول اأهمية املعرفة يف حياة الإن�صان.

وتعترب ا�صت�صافة جامعة قطر موؤمتر تيد اإك�س تاأكيدا لدعم م�رشوع روؤية 

قطر الوطنية 2030 الهادفة اإىل بناء جمتمع معريف وتطوير قدرات الأفراد، 

حيث ي�صعى هذا امل�رشوع اإىل دعم البتكار وروح املبادرة والقيادة عرب 

تقدمي م�صاريع م�صتقبلية لدولة قطر واأدوات تغيري فعالة وبناءة، تكفل 

النهو�س باملجتمع. 

وقد تاأ�ص�صت منظمة TED غري الربحية يف عام 1984 كحدث ملرة واحدة، 

اإل اأن املوؤمتر ال�صنوي بداأ يف عام 1990 بولية كاليفورنيا الأمريكية. 

ومنذ ذلك احلني، بداأت املنظمة بعقد �صل�صلة من املوؤمترات ال�صنوية يف 

اأنحاء املعمورة، �صعيا منها اإىل تعزيز ن�رش الأفكار والتجارب ال�صخ�صية 

للمتحدثني، والذي غالبا ما يتم عن طريق اإعطاء املتحدث 18 دقيقة، 

ي�صتعر�س خاللها جتربته بطريقة اإبداعية ينال فيها حب واهتمام 

اجلمهور. وت�صري الكلمة TEDx اإىل فعاليات حملية تنظم ب�صكل م�صتقل، 

حيث ي�صري الرمز X اإىل فعالية تيد امل�صتقلة التنظيم.

QatarUniversity
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فـعالـيـات

اإىل تنمية واإثراء خربات ومهارات طالب  وهدف »اإعالمي غري �صكل« 

ا�صت�صافهم  الذين  ال�صيوف  يقدمها  التي  الور�س  الإعالم عن طريق 

للدخول يف  الطلبة  ت�صجيع  اإىل  اإ�صافة  اأجنحته،  املعر�س يف خمتلف 

الإعالمية يف  املوؤ�ص�صات واجلهات  والتعاون مع  الإعالمي،  املجال 

الطلبة. من  امل�صتقبل  اإعالميي  لدعم  الدولة 

اأ�صامة،  توفيق  الطالب  الإعالم،  نادي  لرئي�س  بكلمة  املعر�س  افتتح  وقد 

اإىل عر�س املواهب الإعالمية لأع�صاء  اأن املعر�س يهدف  اأكد خاللها 

بالتخ�ص�صات  تعريفهم  اإىل جانب  به،  واملهتمني  الإعالم  وطلبة  النادي 

الإعالم  الإعالمي، كما يعد فر�صة لطلبة  الأكادميية املتاحة يف احلقل 

وال�صتفادة من خرباتهم  الدولة  البارزة يف  الإعالمية  الهامات  ملقابلة 

بالدولة  الإعالمية  املوؤ�ص�صات  مع  التعاون  اإىل  اإ�صافة  والعلمية،  العملية 

الإعالم.  العمل املتاحة يف جمال  لتعريف الطالب على فر�س 

اأجنحة هي:  العام باإ�صافة ثالثة  اأن املعر�س متيز هذا  واأو�صح توفيق 

الإعالم واملراأة، وجناح  الجتماعية، وجناح  والق�صايا  الإعالم  جناح 

العام متيز كذلك بح�صور نحو  اأن املعر�س هذا  العربي، م�صيفا  اخلط 

في نسخته الثالثة على التوالي

معرض »إعالمي غير شكل« نافذة على 
الجانب العملي في اإلعالم

نظم نادي �لإعالم حتت �إ�رش�ف �إد�رة �لأن�سطة �لطالبية معر�س »�إعالمي غري �سكل« لل�سنة �لثالثة على �لت��يل، 

وذلك يف �سهر ماي� �ملا�سي بقاعة �بن خلدون، حيث �حت�ى �ملعر�س على عدة �أجنحة من خمتلف فروع �لإعالم، 

كما ت�رشف �ملعر�س بح�س�ر عدد من �ل�سي�ف �لبارزين يف جمال �لإعالم.
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العاملة يف قطر،  الإعالمية  املوؤ�ص�صات  اإعالميا بارزا من خمتلف   35

مهاراتهم،  تنمية  على  الطلبة، وحثهم  ت�صجيع  ال�صيوف هو  دور  اأن  مبينا 

بتميز وحرفية. املجال  على دخول  وحتفيزهم 

�صابقا  الإعالم باجلامعة  الدين امليالدي، رئي�س ق�صم  األقى نور  وبدوره 

الطالب مبختلف فروع  اإن املعر�س ي�صهم يف توعية  كلمة قال فيها 

وغريها،  العامة  والعالقات  وال�صحافة  والتلفزيون  كالإذاعة  الإعالم 

اأع�صاء وقيادة نادي الإعالم يف جناح املعر�س  الذي يلعبه  الدور  مثمنا 

وا�صتمراريته.

ال�صاعي  الإعالمي ح�صن  الإعالميني، قال  نيابة عن  األقاها  ويف كلمة 

لنا، كما  امل�صتقبل ميثل م�صدر فخر  اإعالميي  اليوم بني  »اإن تواجدنا 

ال�صاعدة«. موجها  الإعالمية  بروؤية مثل هذه املواهب  �صعداء جدا  اأننا 

الطالبية على دعمها ملثل  الأن�صطة  اإدارة  ال�صكر جلامعة قطر ممثلة يف 

الفعاليات. لهذه 

روؤيته  ي�صتعر�س يف  الذي  »بدر«  الق�صري  للفيلم  املعر�س عر�صا  وتخلل 

البنني  مدار�س  اإحدى  بالهوية يف  املتعلقة  التاأثريات  وا�صعة عن  فل�صفة 

العمر  البالغ من  القطري  ال�صبي  »بدر«  الفيلم  املحلية، من خالل بطل 

الذي تبلغ مدته ع�رش دقائق كل من: �صارة  الفيلم  اأنتج  ع�رش �صنوات، وقد 

الدروي�س. اهلل  عبد  ولطيفة  ماريا ع�صامي،  ال�صعدي، 

الريان،  الأجنحة من �صمنها: قناة  وقد ت�صمن املعر�س عددا من 

را�س«،  »كلمة  اليوتيوب  قناة  وبرنامج  ال�رشق،  و�صحيفة  قطر،  وتلفزيون 

الت�صوير  العامة، والإعالم واملراأة، وق�صم  العالقات  اأجنحة  اإىل جانب 

وغريها. والريا�صة،  والإعالم  الفوتوغرايف، 



وخالل اللقاء تعرفت الطالبات على دور املر�صد الأكادميي، واأهم اخلدمات 

التي توفرها مكاتب الإر�صاد الأكادميي، اإ�صافة اإىل تو�صيح اأهم ال�صيا�صات 

اجلامعية التي تهم الطالبات. كما ركز اللقاء على توجيه الطالبات اإىل اأهم 

اخلدمات وامل�صادر اجلامعية التي ت�صاعد يف تطوير املهارات الأ�صا�صية 

لتحقيق النجاح، وذلك بالتعاون مع مركز الدعم الطالبي، حيث قدمت 

الأ�صتاذة مها بدوي عر�صا خا�صا للتعريف باملركز واخلدمات املقدمة 

للطالب، والتي تت�صمن درو�س تقويه يف عدة مواد ومهارات علمية.

كما تخلل اللقاء م�صاركة فعالة ملكتبة اجلامعة، حيث قدمت الأ�صتاذة مرينا 

ثابت من اإدارة املكتبة �رشحا وافيا عن املكتبة وما توفره من كتب وقواعد 

بيانات حتفز املهارات البحثية لدى طالبات اجلامعة، كما قامت ب�رشح 

املوقع الإلكرتوين للمكتبة وكيفية البحث فيه، و�رشوط ال�صتعارة اإىل جانب 

اخلدمات املكتبية الأخرى.

واختتم اللقاء مب�صاركة لربنامج التميز الأكادميي حيث قامت الأ�صتاذة 

�صارة �صالح الأورفـلي بعر�س اأهم خ�صائ�س وفوائد الربنامج وما يوفره 

من فر�س اأكادميية وامتيازات تعليمية عالية اإىل جانب �رشح اأهم متطلبات 

القبول للربنامج.

تحت شعار » نلتقي لنرتقي «   

مكتب اإلرشاد األكاديمي ينظم لقاءا مفتوحا لكلية الشريعة 
والتربية 

نظم مكتب �لإر�ساد �لأكادميي لقاء� مفت�حا خا�سا بكلية �لرتبية وكلية �ل�رشيعة و�لدر��سات �لإ�سالمية، ويهدف 

�للقاء -�لذي نظم يف كلية �لإد�رة و�لقت�ساد يف �سهر مار�س �ملا�سي �إىل تقدمي �لإر�ساد �لأكادميي للطالبات 

�مل�ستجد�ت و�ملح�لت حيث �سلط �للقاء �ل�س�ء على عدة نقاط �أكادميية تتعلق بامل�سرية �لدر��سية للطالبات 

يف �جلامعة.

�صارك ق�صم الإر�صاد باإدارة القبول يف فعاليات املعر�س الرابع للجامعات 

واملهن ملدر�صتي دخان والكرعانة، والذي اأقيم يف نادي املدينة الطبية 

ملوؤ�ص�صة حمد الطبية يوم الثالثاء املوافق 2014-2-25.

وقام ق�صم الإر�صاد والتوجيه خالل فعاليات املعر�س التي ا�صتمرت ملدة 

ثالثة اأيام بعر�س معلومات وفرية لطالبات وطالب املدار�س الثانوية 

يف دولة قطر عن كيفية اللتحاق بجامعة قطر و�رشوط القبول واملنح 

الدرا�صية والر�صوم الدرا�صية وغريها من املعلومات املتعلقة باحلياة 

اجلامعية.

ي�صار اإىل اأن فعاليات املعر�س متيزت بح�صور كبري، حيث زار املعر�س 

نحو 28 مدر�صة منها حوايل 10 مدار�س بنني و18 مدر�صة بنات، وقد لفت 

ق�صم الإر�صاد والتوجيه اأنظار الزائرين بتعريفهم باخلدمات التي تقدمها 

جامعة قطر للطالب اجلدد والطالب احلاليني. 

قسم اإلرشاد والتوجيه يشارك في المعرض الرابع للجامعات 
والمهن لمدرستي دخان والكرعانة 

فـعالـيـات
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ويهدف موؤمتر اخلليج الثامن ل�صوؤون الطلبة ملنح امل�صاركني الفر�صة 

لتحقيق  التعرف على املجالت  املتطورة يف اإدارة �صوؤون الطلبة على 

ال�صعيد املحلي والإقليمي والدويل، وتعزيز القدرات القيادية والتطوير 

املهني يف اإدارة �صوؤون الطلبة ، وتطوير قدرات امل�صاركني ليكونوا 

قدوة وممثلني ملنهجيات وقيادة التغيري، اإ�صافة اإىل معرفة �صبل تطوير 

املجتمعات التعليمية لتكون اأكرث جاهزية وداعمة للعلم وللمعرفة، وتوفري 

منتدى لتبادل اخلربات ال�صرتاتيجية، ولإ�رشاك وتفعيل دور الطالب و 

تطوير مهاراتهم و املمار�صات التي يحتاجون اإليها لتحقيق م�صتقبل 

اأكادميي ناجح.     

وقالت الأ�صتاذة اإميان عبد املالك اإحدى امل�صاركات يف املوؤمتر اأنها 

ح�رشت احلفل الفتتاحي للموؤمتر، حيث األقى الدكتور علي النعيمي مدير 

جامعة الإمارات كلمة افتتاحية، مت بعدها تق�صيم امل�صاركني اإىل جمموعات، 

وذلك للم�صاركة يف بع�س اجلل�صات والندوات وور�س العمل.

واأ�صافت  :« لقد  �صاركت  يف العديد من الندوات وور�س العلم، كانت ثالث 

منها يف اليوم الأول للموؤمتر والثالث الأخريات يف اليوم الثاين ، حيث  

قدم هذه الندوات متحدثون بارعون من جامعات عاملية عدة، وتناولت 

اإحدى الور�س اإدارة القبول  باجلامعة واأهميتها باعتبارها اخلطوة الأوىل 

التي يتعامل معها الطالب، كما اأنها متثل اجلامعة وتعطي الطالب انطباعا 

عما يتوقعه من اجلامعة، اأما الندوة الأخرى فتطرقت اإىل اللقاء التعريفي 

للطلبة اجلدد وكيفية التعاون لتوفري جتارب ذات مغزى للطالب، اأما اجلل�صة 

الأخرية فقد تناولت التوظيف الطالبي وكيفية توظيف فريق تطوعي  

بطريقة تربز املهارة والكفاءة«....مو�صحة  اأن احلفل اخلتامي للموؤمتر  

ت�صمن كلمة مميزة للربوف�صور غالب احل�رشامي نائب رئي�س اجلامعة 

ل�صوؤون الطالب بجامعة الإمارات العربية املتحدة. 

الجامعة تشارك في مؤتمر الخليج الدولي الثامن لشؤون 
الطلبة 2014

�سارك قطاع �س�ؤون �لطالب بجامعة قطر يف م�ؤمتر �خلليج �لدويل �لثامن ل�س�ؤون �لطلبة 2014، �لذي عقد مبدينة 

�لعني يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة خالل �لفرتة ما بني 2 �إىل 3 من �سهر �إبريل �ملا�سي، حيث �سارك يف 

�مل�ؤمتر عدد من �جلامعات، وترب�ي�ن، وقادة متمر�سني من �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا وجن�ب �آ�سيا.

اأقامت وحدة التطوير املهني يف مركز اخلدمات املهنية بالتعاون مع 

رئي�س ق�صم الريا�صيات يف وحدة الربنامج التاأ�صي�صي بتنظيم جمموعة من 

اللقاءات التعريفية لطلبة التاأ�صي�صي، وذلك بهدف تعريفهم باخلدمات التي 

يقدمها مركز اخلدمات املهنية وخا�صة خدمات الإر�صاد والتوجيه املهني 

عن طريق اإلقاء ال�صوء على اختبارات املواءمة املهنية » متهيد«، ودورها 

واأهميتها يف عملية تقييم قدرات الفرد وميوله، بالإ�صافة اإىل �صفاته 

و�صماته ال�صخ�صية وكيفية ال�صتفادة من هذه املعلومات يف عملية اتخاذ 

القرار املهني واملواءمة بينها وبني التخ�ص�س الدرا�صي املنا�صب ومن ثم 

املهنة املالئمة بعد التخرج. 

و�صهدت اللقاءات ح�صور ما يقارب من 150 طالب وطالبة، حيث قام 

املر�صدون املهنيون خاللها بالرد على ا�صتف�صارات الطلبة وم�صاعدتهم 

يف الت�صجيل الإلكرتوين و�رشح خطوات ومراحل اختبار »متهيد« للمواءمة 

املهنية وحتديد مواعيد فردية للطالب جلل�صات ال�صت�صارة املهنية ومناق�صة 

نتائج التقييم.

وحدة التطوير المهني تنظم مجموعة من اللقاءات 
التعريفية لطلبة التأسيسي
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فـعالـيـات

الق�صمان من خدمات  يقدمه  الطلبة مبا  اإىل تعريف  الفعالية  وقد هدفت 

الطالب من تلك اخلدمات مبا  ا�صتفادة  اإىل جانب �رشح مف�صل لطريقة 

ا�صتف�صارات  والرد على  املتبعة،  التحويل  واإجراءات  املنح  فيها �رشوط 

التحويل  وطلبات  الدرا�صية  املنح  طلبات  ل�صتقبال  متهيدا  وذلك  الطلبة، 

.2014 ربيع  لف�صل 

الق�صم  اأن  التحويل  ق�صم  رئي�س  العبيدان  نا�رش  ال�صيد  قال  من جانبه 

الفعالية من خالل  الطالب ودعوتهم حل�صور  التوا�صل مع  حر�س على 

اأهداف  اأن  اإىل  الإلكرتوين، م�صريا  التوا�صل الجتماعي والربيد  و�صائل 

باخلدمات  اجلامعة  املقيدين يف  الطلبة  تعريف  على  ركزت  الفعالية 

بال�رشوط،  املتعلقة  ال�صتف�صارات  على  والإجابة  الق�صمان،  يوفرها  التي 

التحويل متحورت حول  اإىل ق�صم  الأ�صئلة املوجهة  اأكرث  اأن  مو�صحا 

الطلبة  وحتويل  الطلبات،  قبول  يف  الفر�س  ون�صبة  املتاحة،  التخ�ص�صات 

التقدمي. اأكادميية وطريقة  اإنذارات  لديهم  الذين 

الدرا�صية  املنح  ق�صم  رئي�س  ال�صعدي  ميمونة  الأ�صتاذة  قالت  جهتها  ومن 

اإي�صاح  املقدمة وتقدمي  املنح واخلدمات  ق�صم  الطلبة تعرفوا على  اأن 

اأنواع املنح و�رشوطها، موؤكدة على اأن من ال�رشوري اأن يقوم  حول 

الطلبة اجلدد حول  الوعي بني زمالئهم من  الطلبة احلاليون بن�رش 

الطالب  على  اأنه  مو�صحة  درا�صية،  منحة  على  ح�صولهم  اإمكانية 

اأ�صا�س اجلدارة واملناف�صة  اأن القبول يف املنح يكون على  اأن يدرك 

الأكادميية.

اأن يكون  اأهمها:  التحويل ومن  الطلبة على �رشوط  هذا وقد تعرف 

الطالب حا�صال على معدل تراكمي ل يقل عن 2.5، واأن يكون مل يجتز 

تنظيم يوم مفتوح لقسمي المنح 
الدراسية والتحويل 

قام ق�سم �ملنح �لدر��سية وق�سم �لتح�يل باإد�رة �لقب�ل بتنظيم ي�م مفت�ح على مد�ر ي�مني ��ستقبال خاللهما 

��ستف�سار�ت وت�ساوؤلت �لطلبة �ملتعلقة ب�رشوط �لتح�يل و�ملنح �لدر��سية وطرق �لتقدمي. 
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الكلية  موافقة  اآخر  تخ�ص�س  اإىل  التحويل  يتطلب  كما  مكت�صبة،  �صاعة   60

الأخذ  التخ�ص�س مع  املعني من تغيري  الأكادميي  الق�صم  اأو  املطلوبة 

الكلية. اأو  للق�صم  ال�صتيعابية  والقدرة  التحويل  متطلبات  العتبار  بعني 

احل�صول على منح  تفا�صيل  ب�صكل كبريا يف معرفة  الطلبة  تفاعل  كما 

الدرا�صية،  املنح  وافيا عن  الق�صم �رشحا  لهم موظفو  درا�صية، حيث قدم 

للدرا�صة  واملتقدمني  القطريني  غري  للطلبة  اجلامعة  تقدمها  والتي 

اجلامعة  تعليم جماين يف  الطالب على  وت�صمل ح�صول  بجامعة قطر 

املنحة و�رشوطها. اأخرى تعتمد على نوع  ومزايا 

اأن ق�صم املنح يقدم نوعني من املنح، داخلية وهي  من اجلدير بالذكر 

واملقيمني  دولة قطر  املوجودين يف  للطلبة  اجلامعة  تقدمها  التي  :املنح 

الإعفاء من ر�صوم املقررات، ومنح خارجية وهي  اأ�رشهم وت�صمل  مع 

بغر�س  للدولة  الذين يح�رشون  للطلبة  اجلامعة  تقدمها  التي  املنح   :

املزايا  بع�س  وت�صمل  كفالتها  على  ويكونون  اجلامعة،  الدرا�صة يف 

الكتب،  ر�صوم  والإعفاء من  ال�صفر  ال�صكن اجلامعي وتذاكر  الأخرى مثل 

الإ�صالمي والدول  العامل  : منح  الداخلية واخلارجية كل من  وت�صمل املنح 

الأداء املتميز، ومنح  العلمي، منح  للتفوق  الأمري  �صمو  الأخرى، منح 

اأبناء  اإىل منح �صكان قطر، ومنح  اإ�صافة  العاملني يف جامعة قطر،  اأبناء 

اخلليجي. التعاون  جمل�س  اأبناء  ومنح  القطريني، 
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فـعالـيـات

وتهدف الرحلة اإىل حتقيق الختالف احلقيقي يف حياة العديد من طالب 

»املدر�صة البتدائية« ويف مركز التعليم املجتمعي يف يوغياكارتا، كما 

تندرج هذه الرحلة �صمن اجلهود املبذولة من قبل اإدارة الأن�صطة الطالبية 

لتعزيز روح التطوع لدى طالب اجلامعة.

وخالل الرحلة �صارك الطالب يف اأن�صطة متنوعة ا�صتهدفت املجتمع 

والبيئة املحلية، حيث قام الطالب بتنظيم درو�س يف اللغة العربية، 

والرتبية الريا�صية، والكمبيوتر، والرتبية البيئية، لأطفال يف مدار�س يف 

جوغ جاكارتا يف اإندوني�صيا بالإ�صافة اإىل امل�صاركة يف ن�صاطات ثقافية 

اأخرى. وتطوعية 

وقام املتطوعون خالل الرحلة بزيارة عدد من املوؤ�ص�صات الثقافية 

والتعليم من �صمنها املدر�صة البتدائية »MI«، والتي ت�صم نحو 105 

طالبا موزعني بني ال�صفوف من الأول وحتى ال�صف ال�صاد�س البتدائي 

معظمهم اأيتام اأو ينحدرون من اأ�رش فقرية، كما زار املتطوعون اأي�صا 

مركز الثقافة »CLC« الواقع يف قرية بيات بيوغيامارتا.

وقام طالب اجلامعة بتنظيم اأربع ور�س عمل يف املدر�صة البتدائية 

خالل الفرتة ال�صباحية، اإىل جانب ور�صتني م�صائيتني مبركز الثقافة، 

هذا بالإ�صافة اإىل م�صاركتهم يف جتارب واأن�صطة متعلقة بالثقافة 

الإندوني�صية، حيث تعلموا احلرف اليدوية التقليدية مثل �صك الف�صة 

والنحت على اخل�صب، والتعرف على احل�صارة الإندوني�صية من خالل 

زيارة اأهم املعامل التاريخية. 

األنشطة الطالبية تنظم رحلة طالبية 
تطوعية إلى إندونيسيا

نظمت �إد�رة �لأن�سطة �لطالبية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة �أيادي �خلري نح� �آ�سيا »روتا« رحلة طالبية �إىل �إندوني�سيا، 

وذلك خالل �لفرتة ما بني 10 �إىل 18 من �سهر �إبريل �ملن�رشم، وقد �سارك يف �لرحلة نح� ع�رشين طالبا من 

خمتلف كليات �جلامعة.
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وقد قامت رئي�س الوفد ال�صيدة �صاكي من جامعة دو�صي�صا وال�صيد توماكي 

�صاتو من جامعة وا�صيدا بعر�س �صيا�صات اليابان املتعلقة بتطوير ال�صياحة 

وا�صتعدادها ل�صت�صافة الأوملبياد يف 2022، كما تطرقوا للتغيريات 

التي اأجريت على ال�صيا�صات ال�صياحية املتبعة يف اليابان ومنها: ت�صهيل 

الإجراءات لل�صياح، وت�صهيل ح�صولهم على تاأ�صريات لدخول الدولة، وقيام 

اليابان بحل العقبات وال�صعوبات التي متنع البع�س من زيارة اليابان، 

مثل توفري منتجات غذائية للم�صلمني ومطاعم توفر وجبات حالل طبقا 

لل�رشيعة الإ�صالمية.

وبدورهم قام اأع�صاء النادي الياباين يف جامعة قطر بعر�س �صيا�صات قطر 

لزيادة ال�صياحة واهتمامها بتاريخ قطر وبتاريخ احل�صارة الإ�صالمية ب�صفة 

عامة، حيث �رشحوا للوفد الياباين اخلطوات التي قامت بها دولة قطر يف 

هذا ال�صدد ومنها : بناء متحف الفن الإ�صالمي الذي يقدم معرو�صات تعود 

لفرتة 200 �صنة من احل�صارة الإ�صالمية، وبناء العديد من املتاحف لتغطية 

اهتمام ال�صائح بالفن القدمي واملعا�رش، واأي�صا قيام الدولة بفعاليات 

خمتلفة جلذب ال�صياح وا�صت�صافة فعاليات وموؤمترات عاملية يف قطر، كما 

مت التنويه على �صيا�صة وقانون قطر للزوار واملقيمني يف الدولة من حيث 

اأنواع اللب�س واحرتام الأديان.

وعقب الندوة قام الوفد الياباين بزيارة اإىل متحف الفن الإ�صالمي، حيث 

قام النادي بتن�صيق جولة يف املتحف والرد على اأ�صئلة الوفد فيما يخ�س 

املتحف واحل�صارة الإ�صالمية. كما زار الوفد مركز معاجلة الغاز باجلامعة، 

حيث قام الربف�صور عبداملجيد حموده باإعطاء الوفد نبذة عن البحوث التي 

يجريها املركز ودوره يف تطوير وحل م�صاكل معاجلة الغاز.

كما زار الوفد اأي�صا معهد الأبحاث الجتماعية والقت�صادية امل�صحية 

يف مكتبة اجلامعة، حيث قامت الأ�صتاذة حنان عبد الرحيم مدير م�صاعد 

باملعهد، والأ�صتاذ املغرية العو�س م�صوؤول عمليات امل�صح باملعهد 

بعر�س دور املعهد يف اإجراء البحوث امل�صحية حول الق�صايا املتعلقة 

بتنمية املجتمع القطري، مبا يف ذلك املجالت الجتماعية والثقافية 

والقت�صادية، وتوظيف البيانات التي ينتجها املعهد لفائدة �صنع القرار 

ولتوجيه �صياغة ال�صيا�صات والتخطيط، اإىل جانب بناء القدرات يف اجلامعة 

يف الأمور املتعلقة مبنهجية البحث. 

واختتم الوفد زيارته بجولة يف القرية الثقافية، حيث ا�صتمتع بالعرو�س 

الرتاثية والأكالت ال�صعبية وعربوا عن اإعجابهم بالقرية الثقافية والطريقة 

التي جمعت فيها عدة ح�صارات يف عر�س ثقايف وح�صاري واحد.

وفد ياباني في زيارة للنادي الياباني 
في الجامعة 

��ست�ساف �لنادي �لياباين باإد�رة �لأن�سطة �لطالبية وفد من دولة �ليابان للمرة �خلام�سة على �لت��يل، وتاأتي 

هذه �لزيارة حتت �سعار »�سيا�سات مل�ساهدة �ملالمح �ملدنية لزيادة �ل�سياحة يف �لدولة«، وذلك يف �سهر فرب�ير 

�ملن�رشم.



نظم ق�صم اخلدمات الغذائية والتموين بالتعاون مع �رشكة املتكاملة 

للخدمات الغذائية، و�رشكة التي�صري املوردتان للطعام يف جامعة قطر 

مهرجان الأغذية العاملي يف �صهر مايو املا�صي، والذي ت�صمن العديد 

من الأطباق املميزة من بلدان خمتلفة يوميا ومنها الأطباق املغربية، 

الهندية، العربية، املك�صيكية واليونانية. وقد ا�صتمر املهرجان ملدة 

ثالثة اأيام يف كل من: مبنى كلية العلوم، مبنى الهند�صة ق�صم البنني 

ومبنى كلية الإدارة والقت�صاد.

املختلفة  الأطعمة  من  مميزة  لأ�صناف  عر�س  املهرجان  وتخلل 

ل  مميز  وب�صعر  واحللويات  الرئي�صية  والأطباق  املقبالت  مثل 

الطلبة،  ا�صتح�صان  املهرجان  لقى  وقد  للوجبة،  ريال   25 يتجاوز 

طوال  والطالبات  الطالب  من  كبريا  اإقبال  املهرجان  �صهد  حيث 

الثالثة. اأيامه 

قسم الخدمات الغذائية ينظم مهرجاًنا 
لألغذية العالمية في الجامعة

فـعالـيـات
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بطولة  الطالبية  الأن�صطة  باإدارة  والرتفيه  الريا�صة  ق�صم  نظم 

اجلامعة  ا�صتاد  يف  وذلك  القدم،  لكرة   2014 اجلامعة  �صباعيات 

املناف�صة  يف  �صارك  حيث  املا�صي،  ابريل  �صهر  يف  القدم  لكرة 

اجلامعة.  كليات  خمتلف  من  فريقا  وع�رشون  خم�صة 

اهلل  عبد  الأ�صتاذ  بح�صور  النهائيتان  املباراتان  اأقيمت  وقد 

الطالبية  للحياة  اجلامعة  رئي�س  نائب  م�صاعد  اليافعي  ال�صنظور 

الثالث  املركزين  لتحديد  الأوىل  املباراة  اأقيمت  حيث  واخلدمات، 

جمعت  وقد  الدورة،  بطل  لتحديد  الثانية  واملباراة  والرابع، 

الأخري  فاز  حيث  وال�صقور  الوحدة  فريقي  بني  الأوىل  املباراة 

لهدف. هدفني  بنتيجة 

النهائية  املباراة  انطلقت  وال�صقور  الوحدة  مباراة  انتهاء  وبعيد 

على  الزوراء  فريق  تاأهل  �صايف، حيث  واآل  الزوراء  فريقي  بني 

يف  بفوزه  تاأهل  فقد  �صايف  اآل  فريق  اأما  ال�صقور،  فريق  ح�صاب 

املباراة  وات�صمت  الوحدة،  فريق  على  نهائي  الن�صف  مباراة 

متكن  حيث  الفريقني،  كال  من  املمتعة  واللقطات  والإثارة  بالندية 

املرمى  عن  الدفاع  من  �صديدة  برباعة  الفريقني  مرمى  حار�صا 

ت�صديهما  بطريقة   احلا�رش  اجلمهور  واأمتعا  �صديدة  بب�صالة 

الأول من  ال�صوط  اإىل نهاية  اأدى  الذي  الأمر   ، للكرات اخلطرية 

ال�صلبي. بالتعادل  املباراة 

اجلانبني  من  مرتفعا  املباراة  اإيقاع  ا�صتمر  الثاين  ال�صوط  ويف 

اجليدة  احلار�صان  تدخالت  اإىل  اإ�صافة  والهجوم،  الدفاع  يف 

�صايف من  اآل  فريق  اأهداف، حتى متكن   ت�صجيل  دون  والتي حالت 

الوقت  نهاية  من  الأخرية  الدقائق  يف  جزاء  �رشبة  على  احل�صول 

حار�س  ي�صتطع  مل  برباعة  اأ�رشف  اإ�صالم  الطالب  لينفذها  الأ�صلي، 

. لها  الت�صدي  الزوراء  فريق 

عمر  من  تبقى  ما  يف  الفريقني  بني  �صجال  الهجمات  وا�صتمرت 

ل�صافرة  ال�صليمان  بدر  الطالب  املباراة  حكم  اإطالق  حتى  املباراة 

الطالبني  من  كال  اجلانبية  اخلطوط  على  �صاعداه  وقد  النهاية 

البلو�صي.  حممد  والطالب  حديد  ماجد 

الهدايا  بتوزيع  اليافعي  اهلل  عبد  الأ�صتاذ  قام  اخلتام  ويف 

وكذلك  الدوري،  مباريات  اإدارة  يف  �صاعدوا  الذين  احلكام  على 

وكاأ�س  الأوىل  الثالثة  باملراكز  الفائزة  الفرق  على  امليداليات 

جماعية. تذكارية  �صور  ذلك  بعد  واأخذت  الفائز  للفريق  الدورة 

�صالح  ميلود  الكابنت  الدورة  بتنظيم  قام  اأنه  بالذكر  اجلدير  من 

الأن�صطة  باإدارة  والرتفيه  الريا�صة  ق�صم  رعاية  حتت  ويري 

اللجنة  ومن  الو�صالتي  اأحمد  ال�صيد  مب�صاعدة  وذلك  الطالبية، 

الت�صغيل  طالب  وم�صاعدة  املال،  عبا�س  فا�صل  ال�صيد  الطبية 

الطالبي. 

تتويج فريق آل شافي بنهائي الجامعة 
لسباعيات كرة القدم 2014 للطالب



عدسة جامعة قطر
تصوير الطالب: خالد الشبلي
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أخــــــبــار

الجامعة تكرم الفائزين بالجوائز الطالبية 
غير األكاديمية

 اأما جائزة اخلدمات الطالبية فقد فاز بها نحو 6 طالب وطالبات من خمتلف 

كليات اجلامعة وهم: عماد زياد علي اأبودية من كلية الهند�صة، وخالد حممد 

ال�صبلي من كلية الإدارة والقت�صاد، و�صيف عادل خ�صري من كلية الهند�صة، 

واإميان �صالح ال�صمري من كلية الآداب والعلوم، وعهود طاهر عبد الرب 

من كلية الآداب والعلوم، وراندة �صيخ من كلية الإدارة والقت�صاد، فيما 

كانت جائزة الطالب الريا�صي من ن�صيب حممد جا�صم الإبراهيم من كلية 

القانون. 

وبهذه املنا�صبة متنى الدكتور عمر الن�صاري نائب رئي�س اجلامعة ل�صوؤون 

الطالب التوفيق والنجاح جلميع املتقدمني الذين مل يحالفهم احلظ، متمنيا لهم 

حظا اأوفر يف املرات القادمة، كما تقدم بخال�س ال�صكر والتقدير للجنة اجلوائز 

الطالبية برئا�صة م�صاعد نائب رئي�س اجلامعة للنجاح والتطوير الطالبي 

ال�صيدة/ هيا العطية والفريق امل�صارك يف فرز الطلبات وتقييمها واختيار 

الفائزين.

وقال الطالب �صيف خ�رش الفائز بجائزة اخلدمات الطالبية اأن اختياره من 

بني عدد كبري من املرت�صحني له قيمة معنوية كبرية �صتبقى را�صخة يف ذهنه، 

واأ�صاف: » اإن من اجلميل اأن يقدر الآخرون جهودك وم�صاركتك يف الأن�صطة 

واخلدمات املختلفة خا�صة يف العمل التطوعي الذي يكون بدون مقابل«.

وحتدث �صيف عن م�صاركته يف الأن�صطة باجلامعة، مو�صحا اأنه ومنذ دخوله 

اجلامعة اأحب امل�صاركة يف خمتلف الفعاليات والأن�صطة التي تقام داخل 

احلرم اجلامعي، حيث اأنه مل يرد العزلة واقت�صار وجوده يف اجلامعة على 

الدرا�صة فح�صب.

كما ثمن مردود امل�صاركة يف مثل هذه الأن�صطة غري الأكادميية، حيث ت�صاهم 

يف تكوين �صخ�صية اجتماعية قوية، والتعرف على احلياة اجلامعية ب�صكل 

اأف�صل، وتكوين عالقات مع املوظفني والطالب، اإ�صافة اإىل تطوير و�صقل 

مهارات التوا�صل مع الآخرين، واكت�صاب خربات جديدة.

وقال �صيف اإنه على الطالب اأن يوَفق بني م�صاركته يف الأن�صطة ودرا�صته، 

موجها يف هذا ال�صدد ن�صائح لزمالئه من الطلبة ب�رشورة ا�صتغالل الوقت 

يف امل�صاركة يف الأن�صطة غري ال�صفية، والبحث عن مثل هذه الفر�س، موؤكدا 

اأن كل الطلبة بدون �صك قادرون على التطوع وامل�صاركة يف الأن�صطة والأندية 

الطالبية، دون اأن يوؤثر ذلك على اأدائهم الدرا�صي.

اأما الطالب خالد ال�صبلي الفائز بجائزة اخلدمات الطالبية فقد قال اإن اأول 

م�صاركة تطوعية له كانت يف اللقاء التعريفي خريف 2012، وكانت جتربة 

رائعة ومنظمة جدا ، الأمر الذي �صجعه على امل�صاركة يف فعاليات اأخرى 

كثرية ، مو�صحا اأن فوائد التطوع كثرية ومن �صمنها: تقدمي خدمات للمجتمع، 

و�صقل املهارات ال�صخ�صية، بالإ�صافة اإىل بناء عالقات مهمة، واكت�صاب 

خربات عملية.

وقال خالد اإن هذه اجلائزة تعد مبثابة ت�صجيع للطالب اجلامعي حلثه على 

ال�صتمرار يف التطوع، كما تعطي الطالب دفعة معنوية لال�صتمرار يف التطوع 

وامل�صاركة يف الأن�صطة غري ال�صفية باجلامعة. وا�صتعر�س جتربته يف 

امل�صمار قائال: » بالن�صبة يل كان لدي جدول كامل للف�صل الدرا�صي، يت�صمن 

المتحانات وامل�صاريع والفعاليات التي �صاأ�صارك فيها.

ومن اجلدير بالذكر اأن اجلوائز الطالبية غري الأكادميية هي جوائز تكرميية 

وحتفيزية متنح للطالب والطالبات املتميزين وامل�صاهمني بفاعلية يف 

خمتلف جمالت احلياة اجلامعية واخلدمات الطالبية والأن�صطة الريا�صية، 

وتكمن اأهميتها يف تفعيل دور الطالب يف احلياة اجلامعية واإبراز اأهمية 

امل�صاركات والإجنازات الطالبية يف الربامج والأن�صطة غري الأكادميية 

)الال�صفية( كونها تعد من اأهم اجلوانب الأكادميية والعلمية للطالب، كما 

 ترثي خربتهم العملية.

كرمت جامعة قطر �لطالب �لفائزين باجل��ئز �لطالبية غري �لأكادميية للعام �لدر��سي 2013-2014 يف حفل 

�لتميز �لذي �أقيم يف ي�لي� �ملا�سي يف فندق �لريتز كارلت�ن، حيث فاز بجائزة �لقيادة �لطالبية كل من: �أحمد 

ي��سف فريدون من كلية �لقان�ن، وتهاين �سالح �لفهيدي من كلية �لآد�ب و�لعل�م.
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الخدمات الطالبية تطبق نظام جديد لتسليم 
الكتب الدراسية للطلبة

ويف هذا ال�صدد قالت الأ�صتاذة لولوة اإبراهيم رئي�س ق�صم الكتب الدرا�صية باأن 

التزايد امل�صطرد يف اأعداد الطلبة يف الآونة الأخرية اأدى اإىل زيادة ال�صغط 

على عملية توزيع الكتب الدرا�صية، مما تتطلب البحث عن حلول لت�صهيل هذه 

العملية. ولذا قامت اإدارة اخلدمات الطالبية باعتماد نظام الأرقام الذي يقوم 

الطالب فيه با�صتالم رقم مرجعي والنتظار حلني قيام املوظف املخت�س 

بتوفري الكتب اخلا�صة به من رفوف املعر�س. 

وذكرت باأن الطالب يف ال�صابق كان هو من يقوم بتجميع كتبه من رفوف 

املعر�س بنف�صه، وكان هذا ي�صتغرق وقتا طويال؛ اإذ كان ي�صعب على الطالب 

اأن يجد كتبه مبفرده، واأحيانا كان الطالب يقوم باأخذ الكتب اخلطاأ من 

الرفوف. يف حني مت تعزيز ا�صتخدام بطاقة الطالب اجلامعية يف ا�صتالم الكتب 

الدرا�صية من خالل متريرها على جهاز القارئ ال�صوئي للبطاقة وعر�س 

معلومات الطالب الأكادميية وال�صخ�صية. 

كما قام الق�صم بتخ�صي�س اأيام معينة لكل 

كلية، اآخذين بعني العتبار عدد الطلبة 

املنت�صبني لكل كلية، واأي�صا 

عدد الطالب والطالبات، 

وتخ�صي�س يوم ال�صبت 

من كل اأ�صبوع لكل 

الكليات، بحيث 

يقوم 

من فاته ا�صتالم كتبه يف الأيام املخ�ص�صة لكليته با�صتالم كتبه يوم ال�صبت. 

وقد مت اإعالم الطلبة عرب الربيد الإلكرتوين بجدول توزيع الكتب والإر�صادات 

وامل�صتندات املطلوبة.

وفيما يتعلق بدور طلب التوظيف الطالبي يف توزيع الكتب الدرا�صية، اأ�صارت 

الأ�صتاذة لولوة اإىل اأن الق�صم قام بتدريب الطلبة املوظفني قبل ان�صمامهم 

للعمل ملدة �صهر ون�صف حيث ح�صلوا على التدريب النظري والعملي.  كما 

اأعربت عن النجاح الذي حققه الق�صم يف توزيع الكتب لهذا العام حيث كان 

هناك تفاعل مع هذا التطوير من قبل طالب املجل�س التمثيلي ومن خالل 

ح�صاب قطاع �صوؤون الطالب على تويرت والفي�صبوك.

من جهته قال ال�صيد اأحمد اإ�صماعيل العمادي كبري اأخ�صائي اخلدمات الطالبية: 

مت تغيري طريقة �رشف الكتب الدرا�صية هذا العام وذلك عن طريق توفري »جهاز 

الرتقيم« الذي ي�صتلم منه الطالب ورقة تبني له دوره ل�صتالم الكتب، وبعد 

انتظار قليل يظهر الرقم الذي يحمله الطالب على ال�صا�صة فيتوجه الطالب 

اإىل » الكا�صري«، ويقدم بطاقته اجلامعية وي�صتلم الكتب. كما قمنا بزيادة عدد 

املحا�صبني من 7 اإىل 12 حما�صبًا.

واأ�صاد الطالب معت�صم النا�رش بجهود ق�صم الكتب الدرا�صية وموظفيها قائاًل: 

اأ�صكر القائمني على الكتب الدرا�صية على حر�صهم ال�صديد على وقتنا من خالل 

تنظيم عملية الت�صليم دون تاأخري الطالب عن حما�رشاته واأ�صيد باأخالقيات 

املوظفني العاملني و�رشعة تعاونهم مع الطلبة.

وقالت الطالبة �صلمى خالد من كلية الإدارة والقت�صاد: كانت عملية 

ا�صتالم الكتب يف هذا العام الدرا�صي اأ�صهل بكثري من الأعوام ال�صابقة 

فقد تداركت اإدارة اجلامعة زيادة عدد الطلبة يف الكليات املختلفة كما 

ا�صتمعت لآرائهم حول كيفية ت�صهيل عملية ا�صتالم الكتب وطبقتها 

هذا العام وظهرت نتيجة هذه املبادرة يف اأوىل اأيام ت�صليم الكتب 

فلم تتطلب منا هذه العملية اأي وقت اأو جهد كثريين، وقد كانت 

الإجراءات �صل�صة و�رشيعة دون خلل اأو م�صاكل فنية تذكر.

كما عرب الطالب اأمني احلق اإمداد احلق من كلية الهند�صة عن 

اإعجابه بعملية ت�صليم الكتب بال�صال�صة واملرونة حيث مل ير اأي اأثر 

للزحام اأو النتظار الطويل، اإ�صافة اإىل تد�صني خدمة ا�صتالم الكتب 

نيابة عن الطلبة الذين مل يتمكنوا من احل�صور يف وقتهم املخ�ص�س 

وذلك من خالل اإجراءات ب�صيطة وي�صرية.

من خالل اعتماد النظام اآللي لترقيم الكتب 

قامت �إد�رة �خلدمات �لطالبية يف جامعة قطر هذ� �لعام بتطبيق �آلية جديدة يف ت�سليم �لكتب �لدر��سية للطلبة، 

حيث �عتمدت على نظام �آيل للرتقيم، و�أ�سل�ب خمتلف يف ت�زيع �لكتب، �لأمر �لذي نتج عنه �سال�سة يف ت�زيع 

�لكتب �لدر��سية و�رتياح عام لدى �لطلبة. 



مركز اإلرشاد األكاديمي واستبقاء الطلبة 
يدشن خدمات إلكترونية جديدة

الزيارات  وت�صجيل  املواعيد  بجدولة  الأول  الربنامج  اخت�س  حيث 

الثاين  النظام  اخت�س  فيما  الزيارات،  اأثناء  املالحظات  وتدوين 

دون  اإلكرتونيا   مر�صديهم  مع  مواعيدهم  حجز  الطالب  باإمكانية 

ب�صكل  الزيارة  موعد  حتديد  اأو  بالهاتف  الت�صال  اإىل  احلاجة 

 . �صخ�صي

حتديد  عملية  يب�صط  كونه  يف  املواعيد  جدولة  نظام  اأهمية  وتكمن 

واملر�صدين  الطلبة  على  واجلهد  الوقت  �صيوفر  الذي  الأمر  املواعيد، 

يف  الأكادمييني  املر�صدين  باإمكان  اأ�صبح  حيث  الأكادمييني، 

الجتماعات  مواعيد  لتحديد  الربنامج  هذا  ا�صتخدام  اجلامعة 

ال�صت�صارية  اخلدمات  من  اأي  اأو  الطالب  مع  الإر�صاد  ومواعيد 

الأخرى.

اأوتلوك  مايكرو�صوفت  برنامج  مع  املواعيد  جدولة  نظام  ويتوافق   

موعد  حتديد  للطالب  ميكن  حيث  »البانر«،  الطلبة  معلومات  ونظام 

من  اأوتلوك  برنامج  ن  ميكِّ حيث  ؛  الإنرتنت  عرب  الأكادميي  مر�صده  مع 

احلجز،  من  ليتمكن  الطالب  مع  والتوا�صل  املر�صد  مواعيد  حتديث 

الربيد  عرب  تاأكيدا  الطالب  يتلقى  املحدد،  املوعد  على  املوافقة  وبعد 

تقليل  على  ت�صاعد  �صوف  الطريقة  وهذه  احلجز،  مبوعد  الإلكرتوين 

للطالب  النظام  ي�صمح  كما  وتنظيمها،  املزدحمة  املواعيد  عدد 

احلجز. عملية  من  كجزء  املوعد  بعد  ال�صتبيانات  بتعبئة 

جداول  حتديد  املواعيد  جدولة  برنامج  ا�صتخدامات  اأهم  ومن 

والتوجيه،  املالحظات،  واأخذ  الأكادمييني  للمر�صدين  ومواعيد 

الإر�صاد  اإىل  اإ�صافة  اجلامعي،  احلرم  على  والتعرف  املواعيد،  وتعيني 

 ،kiosk اأجهزة  طريق  عن  الإر�صاد  ملكتب  الدخول  وت�صجيل  اجلماعي 

وغريها. للطالب  املبكرة  والإنذارات 

يف �إطار �سعيه لتط�ير �خلدمات �لإر�سادية وحتقيق �لت���سل �لفعال 

�لأكادميي  �لإر�ساد  مركز  بد�أ  �لأكادمييني،  و�ملر�سدين  �لطلبة  بني 

و��ستبقاء �لطالب بتطبيق برنامج مايكرو�س�فت �أوتل�ك ونظام جدولة 

. Appointment Manager مل��عيد�

أخــــــبــار
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    إطالق الموقع اإللكتروني 
الجديد

اأعلن مركز الإر�صاد الأكادميي وا�صتبقاء الطلبة عن اإطالق موقعه الإلكرتوين 

اجلديد والذي يقدم العديد من املوارد وامل�صادر للمر�صدين الأكادمييني 

والطلبة املقيدين وطلبة التحويل وطالب ال�صنة الأوىل واأولياء الأمور، 

.www.qu.edu.qa/caar وميكن الو�صول اإىل املوقع على العنوان

ويهدف املوقع اإىل ت�صهيل عملية الإر�صاد وتوا�صل املر�صدين الأكادمييني 

مع الطلبة بكفاءة عالية، وت�صهيل احل�صول على املعلومات املتعلقة 

بالإر�صاد الأكادميي مما يوفر الوقت واجلهد. كما يوفر املوقع العديد من 

ال�صفحات التي جتيب على ت�صاوؤلت الطلبة التي تطرح على مكاتب الإر�صاد 

الأكادميي. وي�صجع املركز الطلبة على ا�صتخدام املوقع للح�صول على بع�س 

املعلومات التي يحتاجونها وذلك قبل جدولة موعد مع املر�صد اخلا�س بهم، 

كما ي�صجع جميع الطلبة على مقابلة املر�صد الأكادميي يف كل ف�صل درا�صي.

ي�صار اإىل اأن مركز الإر�صاد الأكادميي وا�صتبقاء الطلبة يهدف اإىل تعزيز تعلم 

الطالب من خالل تقدمي امل�صورة الأكادميية لهم، واإطالعهم على مكونات 

اخلطة الدرا�صية اخلا�صة بهم، وجعلها متاحة ب�صهولة على املوقع، اإ�صافة 

اإىل تعريف الطالب على موارد اجلامعة عن طريق حمالت التوعية والأن�صطة 

املدرجة يف اخلطة ال�صرتاتيجية ملركز الإر�صاد الأكادميي وا�صتبقاء 

الطالب.

كما ي�صهم يف جناح الطالب ويح�صن جتربته يف جامعة قطر، حيث يوفر 

املركز مر�صدا اأكادمييا خا�صا لكل طالب وطالبة بناء على تخ�ص�س الطالب، 

اأما الطالب الذين مل يتم حتديد تخ�ص�صهم الأكادميي فيتم تعيني مر�صد عام 

ي�صاعدهم على اتباع اخلطة الدرا�صية املنا�صبة، هذا بالإ�صافة اإىل اأن هناك 

دائما العديد من الفر�س والأن�صطة التي حتث على التعلم التطور. 

كما يعمل املركز ب�صكل دوؤوب لتح�صني اخلدمات املقدمة للطلبة، وذلك من 

خالل جمع البيانات وردود فعل الطلبة، ودعم الروؤية التعليمية جلامعة قطر 

من خالل تقدمي معلومات دقيقة و�صحيحة للطالب ل�صمان بيئة اأكادميية 

ناجحة. 
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التوظيف  ق�صم  رئي�س  املري  ال�صهادة كاًل من مها م�صعود  وح�صل على 

التنمية  اأ�صد اهلل عمادي رئي�س وحدة  الدعم، وندى  الطالبي وخدمات 

املوظفني، واملر�صد  رئي�س وحدة خدمات  بو عجيلة  واأريج  املهنية، 

بعد  املهنية غدير حممد زينل، وذلك  العبار، واملر�صدة  املهني جهاد 

تتعلق  التدريب يف مو�صوعات خمتلفة  �صاعة مكثفة من   120 اإمتام 

وخطوات  الذاتية،  ال�صرية  وكتابة  التخ�ص�صات،  كاختيار  الطلبة  بتطوير 

مل�صتقبل  والتخطيط  النف�صي،  والإر�صاد  الناجحة  ال�صخ�صية  املقابلة 

ناجح. مهني 

للتطوير  اجلامعة  رئي�س  نائب  م�صاعد  العطية  هيا  الأ�صتاذة  وقالت 

اأفراد على وعي  اإىل وجود  والنجاح الطالبي: »اأنه قد ات�صحت احلاجة 

العمل  �صوق  املهني خا�صة مع عاملية  التطوير  باأ�ص�س  كامل 

التدريب  اإتاحة هذا  ب�صكل كبري، ومن خالل  وتعقيده 

وقدراتهم  مهاراتهم  لتطوير  للموظفني 

اخلدمات  مركز  يوؤكد  الوظيفّية، 

الطلبة  ح�صول  �صمان  التزامه  املهنّية 

اخلدمات  اأف�صل  على  واخلريجني  احلاليني 

ب�صكل  التخطيط  على  ت�صاعدهم  التي  املهنية 

على  واحل�صول  املهني  مل�صتقبلهم  وفعال  عملي 

العمل«. فر�س عمل جيدة يف �صوق 

التدريبية زخرت بالعديد من  الدورة  »اإن  اأريج بو عجيلة:  بدورها قالت 

املهني  بالتطوير  ال�صلة  ذات  القيمة  واملعلومات  واملو�صوعات  املواد 

امُلطّبقة يف هذه  التفاعلية  التعليم  اأ�صهمت طرق  وقد  العمل،  و�صوق 

الزمالء واملوظفني من خمتلف بيئات  التعاون مع  الدورة يف حت�صني فن 

ال�صهادة املعرتف بها دوليا يف  �صعيدة بح�صويل على هذه  واإنني  العمل، 

املهني«. التطوير  جمال 

اأ�صهمت يف  التدريبية  الدورة  من جهتها قالت ندى عمادي: »اإن هذه 

كرئي�س وحدة،  اأحتاجها يف من�صبي  التي  واملعرفة  باملهارات  تزويدي 

الآخرين يف تطوير م�صارهم  اأكرث مل�صاعدة  الآن موؤهلة  واأ�صبحت 

جيد  ب�صكل  والتخطيط  املهنية  اأهدافهم  لبلوغ  وا�صح  ب�صكل  املهني 

. » مل�صتقبلهم

: »اإن مركز  اأما املر�صدة املهنية غدير زينل فقالت 

يوؤمن  اخلدمات املهنية يف جامعة قطر 

التدريب  على  الفرد  ح�صول  باأهمية 

الذي ي�صاعده على تقدمي كامل  الالزم 

املهنية.  حاجاتهم  لكت�صاف  لالآخرين  الدعم 

الدورة دون  ولقد �صاهمت هذه 

العامة  تطوير معرفتي  �صك يف 

املهني«. بالتطوير 

موظفو الخدمات المهنية يحصلون على 
شهادة معتمدة عالميًا

ح�سل خم�سة م�ظفني من مركز �خلدمات �ملهنية على �سهادة »من�ّسق تط�ير مهني« بعد �جتيازهم برنامج 

تدريبي ُمكّثف يف مركز »فرونرتو« لال�ست�سار�ت، وتقدم هذه �ل�سهادة �ملعتمدة عامليا من قبل جمعية �لتط�ير 

�ملهني �ل�طني ومقرها �ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية وهي من �لهيئات �لر�ئدة يف و�سع معايري تط�يرية ملختلف 

�ملهن لتعزيز �لتنمية �ملهنية. 



 25

وحدة المواصالت وفرت حافالت ألكثر من 130 
رحلة تعليمية في ربيع 2014 

الخدمات األولية ينظم رحلة ترفيهية للموظفات 
وطالبات التوظيف الطالبي

اأجل  التي تقوم بها اجلامعة من  التعليمية  الرحالت  اأعداد  مع تزايد 

الطلبة  معلومات  العملية اإثراء  بالبيئة  ودجمهم 

املجتمع،  يف 

قامت وحدة 

املوا�صالت 

ق�صم  يف 

والثقافية  العلمية  الرحالت  خلدمة  حافالت  بتوفري  الأولية  اخلدمات 

املختلفة  والإدارات  والكليات  الأق�صام  تنظمها  والتي  اجلامعة  يف  للطلبة 

الوحدة خالل ربيع  التي وفرتها  الرحالت  باجلامعة، حيث جتاوز عدد 

اإىل العديد من الأماكن ومنها:  2014 مئة وثالثني رحلة توجهت 

الإ�صالمي،  الفن  الدويل، متحف  الدوحة  للق�صاء، مطار  الأعلى  املجل�س 

البتدائية،  املحكمة  اإدارة  الت�صجيلية،  لالأفالم  الدويل  اجلزيرة  مهرجان 

العائلية. ال�صت�صارات  مركز 

ومن اجلدير بالذكر اأن وحدة املوا�صالت توفر هذه اخلدمة �صمن �صيا�صات 

مرنة، وميكن لأي جهة طلب الرحلة عرب املوقع الإلكرتوين للوحدة على 

موقع اجلامعًة.

اإميانا منه ب�رشورة الرتويح والرتفيه عن املوظفني، قام ق�صم اخلدمات 

الأولية بتنظيم رحلة ترفيهية للموظفات وطالبات التوظيف الطالبي يف 

الق�صم اإىل مركز »ال�صقب« للفرو�صية التابع ملوؤ�ص�صة قطر، والذي ميتاز بوجود 

فنون الفرو�صية الأ�صطورية التي ا�صتهرت بها دولة قطر، حيث ا�صتمتعن 

بالتعرف على تقاليد الفرو�صية العربية، وعلى اأنواع اخليول العربية الأ�صيلة 

وكيفية العتناء بها وتنظيفها والعيادة البيطرية.

وبهذه املنا�صبة قالت ال�صيدة فاتن رم�صان رئي�س ق�صم اخلدمات الأولية 

اإن حتفيز املوظف يتخذ عدة اأ�صكال، ومن �صمنها الرحالت الرتفيهية، 

واأ�صافت: » لهذا نظمنا كفريق رحلة تاأخذنا بعيدا عن اأجواء العمل، 

ولنتعرف عن كثب على ال�صخ�صية العفوية لكل ع�صو يف الق�صم، بالإ�صافة 

اإىل طالبات التوظيف اللواتي نعتربهن جزء ل يتجزاأ من جناحنا »، معتربة 

اأن هذه الرحلة اأعطتهن حافزا للعمل بعد مت�صية وقت ممتع �صويًا. 
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مركز االتصال الطالبي يطلق خدمات جديدة 
للرد على استفسارات الطلبة بكفاءة

ونظرا للتح�صينات التي �صهدها مركز الت�صال الطالبي من تو�صعة مكاتب 

العمل وزيادة عدد املوظفني مت مالحظة انخفا�س عدد املكاملات املفقودة 

كما يو�صحها الر�صم البياين التايل.

وملواكبة هذه الزيادة املطردة يف اأعداد الت�صالت قام املركز باإطالق 

خدمات جديدة من �صمنها: الرد على الأ�صئلة وال�صتف�صارات التي ت�صل من 

املت�صلني من خالل »SMS« والربيد الإلكرتوين، وذلك يف حال حاجة 

املت�صل ملعلومة على املوقع الإلكرتوين اأو رقم توا�صل معني، كما مت تو�صعة 

وافتتاح م�صاحة عمل جديدة ملركز الت�صال الطالبي يف مبنى القبول 

والت�صجيل.

ويعد مركز الت�صال الطالبي »Student Call Center« التابع لق�صم 

التوا�صل مع الطلبة باإدارة اخلدمات الطالبية بقطاع �صوؤون الطالب 

من اأهم مراكز التوا�صل مع الطالب يف اجلامعة، حيث يقوم املركز ب�صد 

الفجوة وتقليل الإ�صكاليات وال�صعوبات التي يواجهها الطلبة للو�صول اإىل 

املخت�صني، وذلك من خالل الإجابة على ا�صتف�صارات واأ�صئلة الطلبة عن 

طريق الهاتف وب�صكل مبا�رش، بالإ�صافة اإىل توجيه الطلبة للجهات املعنية 

ذات ال�صلة، التي قد تكون قادرة على الإجابة ب�صورة مف�صلة يف بع�س 

احلالت اخلا�صة.

كما يقوم املركز بالرد على ال�صتف�صارات ومتابعة معامالت الطلبة وتوفري 

املعلومات اأثناء اأوقات الدوام الر�صمي من ال�صاعة 7:30 وحتى 2:30 م�صاًء 

من خالل الرقم 44034444.

من جهتها قالت الأ�صتاذة نور الغامن اإحدى امل�رشفات باملركز اإنه ل�صمان 

جودة اخلدمة املقدمة ملختلف فئات املت�صلني، يقدم املركز دورات تدريبية 

لطالبات التوظيف والتي كان اآخرها دورة مقدمة من جامعة قطر بالتعاون 

مع »iCT-Qatar« يف �صهر �صبتمرب املا�صي، واأ�صافت الغامن اأن �صيا�صة 

العمل يف املركز تتطلب املهارات الأ�صا�صية يف طالبات العمل اجلزئي 

يف مركز الت�صال من مهارات توا�صل واأ�صاليب خدمة العمالء اإىل الطرق 

لمواكبة الزيادة المطردة في أعداد االتصاالت التي يستقبلها

�لأربع �سن��ت  �لتي تلقاها �ملركز خالل  �إح�سائيات ملركز �لت�سال �لطالبي عن تز�يد عدد �لت�سالت  ك�سفت 

�سنة  �أما يف  �ت�سال،   1975 نح�   2010 �سنة  �ملركز يف  تلقاها  �لتي  �لت�سالت  عدد  و�سل  �ملن�رشمة، حيث 

�إىل  �أعد�د �لت�سالت لتبلغ 11397 �ت�سال، ويف �سنة 2012 ت�ساعف �لعدد بن�سبة 50% لي�سل  2011 فز�دت 

23199�ت�سال، فيما و�سل عدد �لت�سالت �لكلي �إىل 24741 يف �سنة 2013، �أما يف �ل�سنة �حلالية فقد تلقى 

�ملركز 12843�ت�سال.
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ال�رشيعة للو�صول اإىل املعلومات والإملام بكل ما يخ�س جامعة قطر.

من جهتها قالت عبري كيايل، م�رشفة يف املركز، اإن الدورات التدريبية 

املقدمة لطلبة التوظيف اأ�صا�صية عند قبولهم للعمل يف مركز الت�صال حيث 

يتم و�صعهم حتت التجربة ملدة ل تقل عن اأ�صبوعني، وحر�صا على جودة 

اخلدمة، يتم ت�صجيل كل املكاملات الواردة ويتم مراجعتها لتقييم جميع 

طالبات التوظيف وال�صتفادة من الأ�صئلة بغية حت�صني الإجابات م�صتقباًل، 

كما اأ�صافت اأن هذا العمل لي�س �صعبًا واإمنا ممتع ومفيد للطالبات من 

ناحية احلياة اجلامعية واحلياة العملية م�صتقباًل.

    التوظيف الطالبي بالمركز 

بدورها قالت الطالبة رانيا فوزي، طالبة ق�صم اللغة الإجنليزية بكلية 

الآداب، اإنها فخورة بالعمل يف املركز لأنه يعك�س �صورة اجلامعة للمجتمع 

اخلارجي وللطالب، كما اأنه مبثابة حلقة الو�صل بني الأق�صام املختلفة 

يف جامعة قطر وجميع املت�صلني على خمتلف فئاتهم �صواء كانوا طلبة اأو 

اأع�صاء هيئة التدري�س اأو موظفني باجلامعة اأو اأولياء اأمور، واأ�صافت اأن 

املركز اأ�صاف حلياتها العملية واأك�صبها مهارات جديدة.

ويف ذات ال�صياق قالت الطالبة جيالن اجلر�صة التي اأم�صت ثالث �صنوات 

تعمل باملركز منذ عام 2011، اأن املركز اأك�صبها مهارات التوا�صل وتقبل 

الآخرين وكيفية التحكم بردود الفعل وال�صرب، م�صرية اإىل اأن هدف املركز 

لي�س فقط الإجابة على الت�صاوؤلت وال�صتف�صارات واإمنا تقدمي �صورة 

وا�صحة للطالب اجلدد واملقدمني على اجلامعة على وجه اخل�صو�س 

واأ�صافت: »الطالب بحاجة اإىل من ي�صاعدهم لفهم ما الذي يتوجب عليهم 

فعله باجلامعة واأين واإىل من يذهبون«، وترى جيالن اأن هدف املركز هو 

ت�صهيل حياة الطالب اجلامعية وجعلها اأكرث راحة.

    التطورات والخطط المستقبلية

ومن اجلدير بالذكر اأن مركز الت�صال الطالبي بداأ يف اعتماد املعايري 

الدولية يف عام 2013، وذلك بالتعاون مع »iCT-Qatar« و بناء على 

عدد من التو�صيات، اإ�صافة اإىل ذلك يحاول املركز تطبيق اأف�صل املمار�صات 

العاملية يف خدمة الطلبة، حيث يواكب املركز التقنيات واخلدمات اجلديدة 

من خالل الطالع والتعرف على اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا 

امل�صمار وتطبيقها يف مركز الت�صال الطالبي لتوفري معلومات موثوقة 

وقيمة جلميع منت�صبي جامعة قطر، كما اأن هناك خدمة جديدة �صتطرح 

 Chat« قريبا مل�صتخدمي املوقع للجامعة وهي خدمة املحادثة اأونالين

online« والتي تتيح الفر�صة لعدد اأكرب من الطلبة للتوا�صل مع الق�صم 

وال�صتف�صار عن طريق املحادثة.
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معمل الكتابة يشارك في مؤتمرات داخل 
الدولة وخارجها

قسم ذوي االحتياجات الخاصة يصدر 
كتيب »خريجون«

انطالقا من حر�س معمل الكتابة مبركز دعم تعلم الطالب على دعم وتطوير 

خمت�صي الكتابة العاملني فيه، قام الأ�صاتذة العاملني يف املعمل 

بامل�صاركة يف عدة موؤمترات وور�س عمل داخل قطر وخارجها، وذلك بهدف 

ت�صجيع تبادل الأفكار واملعرفة بينهم وبني خمت�صي الكتابة من خمتلف 

بلدان العامل، اإ�صافة اإىل تبادل املعرفة بينهم وبني العاملني يف جمال 

الكتابة يف موؤ�ص�صات اأخرى تعليمية داخل الدولة.

وقد قامت الأ�صتاذة دانا �صعبان، رئي�س وحدة معمل الكتابة بامل�صاركة 

يف املوؤمتر العاملي الذي عقد يف بورتالند يف ولية اأوريجون بالوليات 

املتحدة، وذلك يف �صهر مار�س، وقد غطت الدورات التي عقدت يف 

املوؤمتر موا�صيع خمتلفة منها: اللغويات التطبيقية، اللغة الإجنليزية 

كلغة اأجنبية، الكتابة بلغة غري اللغة الأم، ونتيجة مل�صاركتها يف املوؤمتر 

 TESOL’S ELT Leadership« ا�صتحقت دانا �صعبان �صهادة

.»Management

كما قام بع�س خمت�صي الكتابة يف املعمل بح�صور ور�صة عمل تطويرية 

مهنية يف كلية �صمال الأطلنطي-قطر، متعلقة بربوتوكول مراكز الكتابة 

والكّتاب العرب، كما قامت الأ�صتاذة /كلري كونروي خمت�صة الكتابة باللغة 

الإجنليزية يف معمل الكتابة بح�صور موؤمتر IATEFL، يف �صهر اإبريل يف 

لندن، حيث يعقد املوؤمتر �صنويا وقد مت خالله تقدمي اأكرث من 500 بحث 

خالل 4 اأيام من قبل امل�صاركني من خمتلف بلدان العامل، حيث كان هناك 

العديد من الكتاب وخمت�صو تدري�س اللغة الإجنليزية املعروفني عامليا، 

مثل الربوف�صور Sugata Mitra، كما كانت هناك فعاليات اجتماعية يف 

امل�صاء هدفت اإىل التعارف بني امل�صاركني وتبادل املعرفة واخلربات بني 

الأ�صاتذة من خمتلف بلدان العامل.

اأ�صدر ق�صم ذوي الحتياجات اخلا�صة كتيب »خريجون«، الذي ت�صمن ق�ص�صا 

لبع�س خريجي جامعة قطر من ذوي الحتياجات اخلا�صة، الذين التحقوا 

بجامعة قطر منذ افتتاح ق�صم ذوي الحتياجات اخلا�صة باجلامعة يف عام 

.2007

وقالت الدكتورة اإميان خليل نظر حجي، رئي�س ق�صم ذوي الحتياجات 

اخلا�صة اإن الق�صم اأ�صدر اي�صًا كتيب اإر�صادي للطلبة من ذوي الحتياجات 

اخلا�صة، يت�صمن اإر�صادات مهمة ل�صمان معرفتهم بكيفية احل�صول على 

اخلدمة التي يحتاجونها ب�صكل منا�صب.

كما مت اإ�صدار كتيب اإر�صادي اآخر لأع�صاء هيئة التدري�س، حيث �صنفت فيه 

الإر�صادات ح�صب نوع الإعاقة اأو فئة ذوي الحتياجات اخلا�صة، يف �صفحة 

واحدة اإىل �صفحتني عن كل اإعاقة، وذلك لت�صهيل قراءة الإر�صادات التي تخ�س 

اإعاقة الطالب الذي يقوم الأ�صتاذ بتدري�صه، وقد مت 

حتميل الكتيبات الثالثة على املوقع الإلكرتوين 

للق�صم.
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باصات مهيأة بأفضل التجهيزات للطلبة 
من ذوي االحتياجات الخاصة

المجلس األعلى للصحة يشرف على التفتيش 
الدوري على شركات األغذية في الجامعة 

 يف اإطار تطوير وتكييف البيئة اجلامعية لتنا�صب طلبة ذوي الحتياجات 

اخلا�صة يف اجلامعة ، ولتحقيق دمج الطلبة يف احلياة اجلامعية اأكادمييا 

واجتماعيا، فقد قام ق�صم ذوي الحتياجات اخلا�صة بتوفري حافالت نقل 

خا�صة مهياأة باأف�صل التجهيزات التي يحتاجها طلبة ذوي الحتياجات 

اخلا�صة، وكذلك من الطالب الذين لديهم ظروف خا�صة موؤقتة مثل م�صاكل 

احلركة، اأو احلمل، اأو غريه، وتعمل البا�صات لنقل الطالب بني املباين 

اجلامعية جمانًا.

من جهتها اأ�صارت رئي�صة ق�صم ذوي الحتياجات اخلا�صة باأن عدد الطلبة 

امللتحقني بالق�صم بلغ حوايل 120 طالبا وطالبة من تخ�ص�صات وكليات 

خمتلفة، ويتم تطبيق جميع املعايري الأكادميية عليهم اأ�صوة بباقي الطلبة، 

وتعد جامعة قطر من اجلامعات الرائدة يف املنطقة يف جمال دمج ذوي 

الحتياجات اخلا�صة.

بالتعاون  املا�صي  مايو  �صهر  لل�صحة يف  الأعلى  املجل�س  مفت�صو  قام 

املوردة  ال�رشكات  الدوري على  بالتفتي�س  الغذائية  اخلدمات  ق�صم  مع 

لالأطعمة يف جامعة قطر، حيث ح�رش 

ورقابة  ب�صالمة  خمت�س  فريق 

بالتفتي�س  وقام  الأغذية 

املطابخ  جميع  على 

املوجودة يف 

جممع 

الكافترييات. وبع�س«  املطاعم 

ال�صحية،  ال�رشوط  بالتاأكد من تطبيق  الزيارة  الفريق خالل  قام  حيث 

انتهاء  تاريخ  والتاأكد من  والتخزين،  الطعام  اإعداد  ونظافة مكان 

التفتي�س على  اإىل  بالإ�صافة  املربدات،  وكفاءة  الغذائية  املواد  �صالحية 

املفعول  �صارية  �صهادات �صحية  والتاأكد من وجود  العاملني  �صالمة 

. للجميع

والك�صف عن خلوها من  لتحليلها  الطعام  الفريق عينات من  اأخذ  كما 

اإىل  ي�صار  للم�صتهلك.  �صالمتها  من  والتاأكد  الغذائي  الت�صمم  م�صببات  اأي 

بو�صع  موؤخرا  بداأ  لل�صحة  الأعلى  باملجل�س  الغذائية  الرقابة  ق�صم  اأن 

لال�صتهالك  املعدة  الأغذية  �صالمة  ل�صمان  واأحكام جديدة  قوانني  وتنفيذ 

مبتابعة  الغذائية  اخلدمات  ق�صم  يقوم  لذلك  ونتيجة  الب�رشي، 

فورا على جميع  وتطبيقها  اجلديدة  القوانني  كل 

للطعام يف  املوردة  ال�رشكات 

اجلامعة.
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كما تطرقت الور�صة اإىل الألوان وال�صور واللغة امل�صتخدمة يف العر�س 

التقدميي، حيث من ال�رشوري جتنب الألوان املزعجة، واختيار ال�صور 

املنا�صبة للمو�صوع التي تالم�س وجدان اجلمهور، اإ�صافة اإىل اختيار 

الكلمات بعناية والتي تدعم موقف املقدم ... م�صريا اإىل اأهمية و�صوح 

الر�صالة لأن الهدف من العر�س هو م�صاركة الآخرين جتربتك ولي�س اإبهار 

اجلمهور، واأ�صاف: » على مقدم العر�س اأن يخاطب العقل والقلب معا وذلك 

من خالل ربط الأفكار بامل�صاعر واملنطق«.

كما حتدث املهند�س ح�صام �صادق عن الكيفية املثلى لتقدمي العر�س 

ومنها: التوا�صل الب�رشي بني املقدم واجلمهور، وتغيري تعابري الوجه ح�صب 

املو�صوع، وجتنب الإمياءات التي تدل على حتيزك لطرف �صد اآخر، وتقدمي 

العر�س بقامة منت�صبة مع تنا�صق حركات اجل�صم خالل العر�س، وتخفي�س 

ال�صوت ورفعه ح�صب املو�صوع، وجتنب الأ�صياء التي تدل على الرتباك 

مثل حدة ال�صوت و�رشعته، واحلر�س على ا�صتخدام لغة وا�صحة ومفهومة 

للجميع. 

واختتم املهند�س ح�صام �صادق الور�صة بن�صائح هامة اأثناء العر�س ومن 

�صمنها: جذب اجلمهور نحوك ولي�س العر�س لأنك اأنت املحور، عدم القراءة 

من العر�س وكذلك عدم حفظ املو�صوع بل فهمه ومعاي�صته، وخماطبة 

اجلمهور باأ�صمائهم اإذا اأمكن الأمر، ومراعاة خلفيات اجلمهور الثقافية 

والدينية والجتماعية، واللتزام بالوقت، وا�صتخدام اأ�صاليب الت�صويق يف 

ال�صور والعنوان، بالإ�صافة اإىل املرونة يف املحتوى، وتوقع اأن ي�صايقك 

الوقت، وا�صتخدام اللغة املنا�صبة التي يفهمها اجلمهور، والواقعية والت�رشف 

على الطبيعة دون تكلف.

مركز دعم تعلم الطالب ينظم ورشة عمل 
حول إعداد العروض التقديمية

نظم مركز دعم تعلم �لطالب ور�سة عمل حتت �سعار »كيف �أعد �لعرو�س �لتقدميية«، قدمها �ملهند�س ح�سام 

�سادق، وذلك يف �سهر مار�س بقاعة �مل�ؤمتر�ت مببنى �لإد�رة �لعليا. وتناولت �ل�ر�سة �ل�سرت�تيجيات و�لآليات 

�ملتبعة يف كتابة عن��ن �لعر�س، و خط��ت �إعد�د �لعر�س و�لتي تت�سمن عر�سا لأهد�ف �لدورة �أو �ملحا�رشة 

ب�سكل و��سح، و�لتفكري بطريقة �ملتلقي، بالإ�سافة �إىل �سبل وطرق تقدمي �لعرو�س بطريقة جذ�بة ت�سد �نتباه 

�جلمه�ر.  

ورش عـمـل



    استمرار إقامة ورش عمل النجاح األكاديمي

قام مركز دعم تعلم الطالب خالل الف�صل الدرا�صي ربيع 2014، بتنظيم 

�صل�صلة من ور�س النجاح الأكادميي، التي تناولت العديد من املهارات 

الدرا�صية التي يحتاجها الطالب اجلامعي. وتنوعت موا�صيع الور�س ما 

بني مهارات القراءة من الكتاب اجلامعي، وتدوين املحا�رشات، وتنظيم 

الوقت اإىل حتديد الأهداف وا�صرتاتيجيات ال�صتعداد لالمتحانات، كما قدم 

املركز موا�صيع جديدة للور�س وهي املهارات البحثية ومهارات التوا�صل، 

بالإ�صافة اإىل مهارات ا�صتخدام تطبيقات مايكرو�صوفت يف البحوث 

الطالبية.

حيث قدمت الدكتورة العنود اآل ثاين من كلية الرتبية بجامعة قطر ور�صة 

املهارات البحثية، وذلك تلبية لطلب الطالبات بتقدمي هذه الور�صة، حيث 

لقت الور�صة اإقبال كبريا من الطالبات وظهر ذلك يف تفاعلهن الكبري اأثناء 

الور�صة، اأما الور�س التي تناولت مهارات ا�صتخدام تطبيقات مايكرو�صوفت 

والتي قدمتها الأ�صتاذة ندى عياد، فقد مت تقدميها 

ب�صكل تطبيق عملي مع الطالبات على اأجهزة 

احلا�صب الآيل.

وقد تناولت ور�صة » كيف اأتوا�صل« 

اأ�صا�صيات التوا�صل واملهارات املتعلقة 

به، بالإ�صافة اإىل الطرق العملية 

لتطبيق هذه املهارة مع الآخرين 

ب�صكل يومي. كما ناق�صت 

الور�صة عنا�رش التوا�صل واأنواع 

الر�صائل التي يتم اإر�صالها 

خالل اأي عملية للتوا�صل، 

واأنواع الو�صائط امل�صتخدمة، 

كما تناولت الور�صة قواعد وفنون 

التوا�صل التي يجب التقيد بها وتنميتها.

وقد كان تفاعل الطالبات عاليا اأثناء الن�صاط الذي قدم 

يف الور�صة، حيث تنوع بني طرح الأ�صئلة وال�صتف�صار عن 

مواقف حدثت معهن وحتليلها، اإىل تبادل الن�صائح يف الأمور 

املتعلقة بفنون التوا�صل.
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وتناول املدرب دلول  يف الور�صة عدة اأمور منها اأن على الإن�صان الذي 

يريد النجاح اأن يبحث عن املعوقات التي حتول بينه وبني حتقيق النجاح، 

وقد يكون اخلوف من الف�صل اإحدى هذه املعوقات التي ل بد لالإن�صان اأن 

يواجهها واأن ي�صيطر عليها للو�صول اإىل ما ت�صبو اإليه نف�صه.

كما تطرق للحديث عن قانون اجلذب، وهو اأمر مهم جدا يثبته علم النف�س 

الذي تو�صل اإىل اأن الإن�صان بتفكريه الإيجابي ونظرته املتفائلة للحياة 

�صوف يجذب اإليه النجاحات والأمور الإيجابية على عك�س الإن�صان املت�صائم 

الذي لن يجلب له ت�صاوؤمه اإل الإحباط والف�صل. م�صيفًا اأن على الإن�صان 

تنظيم حياته ووقته، و�صبه احلياة بالغرف والنا�س داخل تلك الغرف يجب 

عليهم ترتيبها وتنظيمها جيدا لبناء م�صتقبل ناجح.

من جانب اآخر تناول املحا�رش يف الور�صة احلديث عن اأهمية تعزيز ثقافة 

العتذار، وعدم اخلجل من قول كلمة »ل« اإذا طلب اأحد منه �صيئا فوق 

ا�صتطاعته اأو اإذا كان متعبا اأو متوترا، فالعتذار من تلبية طلبات الأ�صخا�س 

يف مثل هذه الظروف قد تكون حال لتخفيف العبء النف�صي واجل�صدي الذي 

قد يتكبده �صخ�س ما.

»قّدر ذاتك«- شعار ورشة عمل لتعزيز 
الثقة بالذات 

نظمها مركز اإلرشاد الطالبي

دلول: »قد تخسر شيء كنت تكافح 
من أجله، مقابل حصولك على شيء 

أثمن لم يكن ببالك. في الحالتين أنت 
الرابح«.

حتت �سعار  »قدر ذ�تك« نظم مركز �لإر�ساد �لطالبي ور�سة عمل قدمها �لأ�ستاذ عبد �لعزيز دل�ل مدرب �ملهار�ت 

�إىل تعزيز م�ست�ى �لثقة بالذ�ت وبث �لطاقة �لإيجابية يف  �إبريل �ملا�سي، وهدفت �ل�ر�سة  �حلياتية يف �سهر 

�لنف��س، وم�ساعدة �لأ�سخا�س على �لتحلي باملرونة �لتي متنحهم �ل�سجاعة للتعبري عن ذو�تهم. 
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الت�صويف  عن  التوقف  اأهمية  على  بالتاأكيد  الور�صة  املحا�رش  واختتم 

نركز  اأن  بل  التي منر بها خالل حياتنا،  ال�صلبية  بالتجارب  والتفكري 

النجاحات لن تتواىل علينا من دون  اأن  على بناء م�صتقبلنا واأن ندرك 

وتنفيذها  بالأعمال  واللتزام  الوقت  تنظيم  علينا  فيتحتم  وعمل،  جهد 

يقود  �صوف  بالتاأكيد  الذي  بالنف�س  الثقة  م�صتوى  ورفع  النجاح  لتحقيق 

اأن الور�صة لقت ح�صورا  اإىل النجاح. جدير بالذكر  يف نهاية املطاف 

الور�صة  باأ�صلوب املدرب وحمتوى  اأ�صدن  الطالبات، حيث  كبرياً من قبل 

والتحفيز. بالإلهام  الغني 

    تنظيم ورشة عمل بعنوان »االمتحان بين اإلدارة 
واإلنجاز«

اأقام مركز الإر�صاد الطالبي ور�صة عمل حتت �صعار »المتحان بني الإدارة 

والإجناز« يف �صهر مايو املا�صي، وذلك تزامنا مع اقرتاب 

موعد المتحانات النهائية للطلبة، وتناولت 

الور�صة تعزيز الثقة بالذات، والرتقاء 

مبهارات الأداء، والتوعية 

باأجواء المتحانات 

و�صغوطها النف�صية، 

بالإ�صافة اإىل 

تو�صيع 

مدارك 

الطالبات نحو كيفية التعامل مع المتحانات.

وخالل الور�صة و�صحت الأ�صتاذة بدرية العمادي مر�صد نف�صي اأول مبركز 

الإر�صاد الطالبي على اأن النجاح هو م�صوؤولية الطالبة، واأنه خالل م�صوار 

الطالبة اإىل النجاح والو�صول اإىل الهدف يجب عليها اأن ل حتمل معها ما 

يعرقل حتقيق الهدف.

كما حتدثت الأ�صتاذة بدرية عن دائرة الهتمام ودائرة التاأثري، حيث اأ�صارت 

اإىل اأنه كلما كربت دائرة التاأثري املتمثلة يف الأ�صياء التي ي�صتطيع الإن�صان 

فعلها حيال ما مير به من مواقف فاإن دائرة الهتمام املتمثلة يف ال�صغوط 

والأفكار وال�صلوكيات اخلاطئة تقل، والعك�س �صحيح. 

واأكدت على اأهمية اإدارة الذات قبل المتحانات، واحلر�س على تهيئة البيئة 

اخلارجية من خالل التهوية املنا�صبة ملكان املذاكرة وتوفري الإ�صاءة 

اجليدة واحلر�س على اجلل�صة امل�صتقيمة التي توؤثر على م�صار الطاقة يف 

اجل�صم، اإ�صافة اإىل تهيئة البيئة الداخلية كالتحفيز لال�صتمرارية ورفع 

م�صتوى الإرادة وا�صتخدام اخليال وربطه بالهدف بعيد املدى، مما له دور 

كبري جدا يف ر�صم �صورة اإيجابية يف العقل الباطني حتفزه على حتقيق 

الهدف.

وتناولت الأ�صتاذة يف حديثها اأ�صاليب تن�صيط العقل لرفع م�صتوى التح�صيل 

الدرا�صي خ�صو�صا يف فرتة المتحانات ومنها : تفعيل اجلانب الأمين 

والأي�رش يف الدماغ من خالل الر�صومات والألوان وتدوين املعلومات عند 

املذاكرة، وا�صتخدام اأي�صًا اخلارطة الذهنية التي لها دور كبري يف الت�صور 

الكلي للمادة املطلوب مذاكرتها.

ويف ختام الور�صة ذكرت قاعدة مهمة يف احلياة وهي اأن كل �صيء يف هذه 

احلياة هو �صمن مقدرة الإن�صان وي�صتطيع اإجنازه، حيث اأن اهلل تعاىل ي�رش 

لنا املال واملجد و�صخر لنا كل �صيء لي�صاعدنا لتحقيق النجاح ولكن يجب 

علينا الإميان باأننا �صنح�صل على ما نريد اإذا ما حددناه 

و�صعينا لأجله، وبالتايل �صوف ن�صل اإليه باإذن 

اهلل.
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حيث ا�صت�صاف املركز الدكتور جا�صم �صلطان املفكر الإ�صالمي وموؤ�ص�س 

م�رشوع النه�صة، والدكتور اأحمد عبدامللك وهو كاتب اجتماعي و�صيا�صي، 

والإعالمي واملن�صد عقيل اجلناحي والذي يعمل من�صق دورات تدريبية 

مبركز اجلزيرة الإعالمي للتدريب والتطوير، ومقدم برنامج باإذاعة القراآن 

الكرمي.

    د. جاسم سلطان ومشروع النهضة

وقد ا�صتعر�س د. جا�صم �صلطان يف الور�صة الأوىل جتربته يف احلياة، 

وال�صعوبات التي واجهته يف درا�صته اجلامعية، وتنقالته بني اأكرث من 

تخ�ص�س منها الطب وال�رشيعة والإدارة، م�صيفًا اأنه بعد التخرج من كلية 

الطب، �صافر اإىل بريطانيا بهدف تكملة درا�صته، وكان اإىل جانب الدرا�صة 

يعمل يف اأحد امل�صت�صفيات، مبينا اأنه خالل تلك الفرتة كان ي�صارك يف 

اأن�صطة اإ�صالمية تدور فيها حوارات هامة حول و�صع الأمة الإ�صالمية، لكن 

وبعد �صنة ون�صف من النقا�س واحلوار تو�صلوا اإىل قناعة باأن ما يقومون به 

لن يقود اإىل نه�صة الأمة، وعندها بداأ يف الت�صاوؤل عن كيفية خلق النه�صة. 

واأو�صح الدكتور جا�صم اأنه منذ ذلك احلني قرر ترك خط الطب والبحث 

عن اإجابات، الأمر الذي قاده اإىل درا�صة الإدارة وخ�صو�صا الإدارة 

ال�صرتاتيجية، ولكنه يف النهاية اكت�صف اأن الإدارة جمرد اأداة ولي�صت حل... 

م�صريا اإىل اأنه بعد ذلك عمل �صت �صنوات يف بريطانيا، ثم عاد اإىل الدوحة، 

حيث تقلد من�صب مدير لالإدارة الطبية يف املوؤ�ص�صة العامة القطرية للبرتول، 

وكانت فر�صة للقراءة والبحث، حيث اأفنى خم�س ع�رشة �صنة يف درا�صة 

العلوم الإن�صانية، مثل: التاريخ والفل�صفة، والقت�صاد، وعلم الجتماع.

مركز اإلرشاد الطالبي ينظم ثالث ورش 
عمل تحت شعار »قدوتي«

تعرفوا خاللها على تجارب الشخصيات الناجحة 

نظم مركز �لإر�ساد �لطالبي بجامعة قطر ثالث ور�س عمل حتت �سعار »قدوتي« يف �سهر مار�س �ملا�سي وهدفت 

�إىل تعريف �لطالب على جتارب ثالث �سخ�سيات ناجحة و�ل�ستفادة من �مل�ساكل و�لع��ئق �لتي و�جهتهم يف 

�سبيل حتقيق �لنجاح و�لريادة.
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ومع حلول العام 2000، ت�صكلت لديه قناعة را�صخة بوجود ثغرات كبرية 

يف نظام الأفكار، ويف طريقة التفكري املوجودة يف العامل العربي، مبينا اأن 

م�رشوع النه�صة م�رشوع وا�صع ومت�صعب يحتاج اإىل تغيري يف عامل الأفكار 

ال�صائدة والعالقات، واإن�صاء م�صاريع جديدة. ويف عام 2000 قرر اإطالق 

م�رشوع ثقافة النه�صة والذي كان يعتقد من خالله اأنه لو وجد يف الأمة 20 

األف �صاب مهتمني مب�رشوع النه�صة لكان لذلك الأثر الإيجابي اإزاء التطور 

والنه�صة، م�صريا اإىل اأن معظم النا�س يف اخلارج يعتقدون اأن هذا امل�رشوع 

موؤ�ص�صة �صخمة لكن اجلهود متوا�صعة، واأ�صاف: »لقد حددنا هدفا وهو 

تاأليف 22 كتابا بلغة متو�صطة ت�صل اإىل ال�صباب«.

كما تناول الدكتور جا�صم م�صرية امل�صلمني عرب التاريخ، موؤكدا نظرته 

التفاوؤلية اإىل جمريات الأحداث اليوم لأنه اطلع على اأحداث مرت بها الأمة 

عرب التاريخ اأ�صعب من هذه بكثري، م�صريا اإىل اأن امل�صلمني اليوم بحاجة 

ما�صة اإىل ا�صتدعاء تعاليم القراآن وال�صنة كمنظومة واحدة من اأجل عودة 

الأمة اإىل جمدها. 

واختتم الدكتور جا�صم الور�صة بالتاأكيد على اأن ق�صية التفاوؤل العلمي 

ومنظومة الأفكار مت اختبار فعاليتها على الآخرين، واأن الع�رش �صنوات 

القادمة �صت�صهد حت�صنا كبريا يف هذا املجال، م�صددا على �رشورة التناف�س 

والتدافع، واأل نتوقع من الخرين اأن يف�صحوا لنا املجال لكي نتفوق عليهم، 

فالريادة تتطلب التناف�س والتباري مع الآخرين.

    الدكتور أحمد عبد الملك و »بداخل كل منا مبدع«

اأما ال�صيف الثاين لربنامج قدوتي فكان الدكتور اأحمد عبد امللك الذي قدم 

ور�صة عمل حتت �صعار »بداخل كل منا مبدع« حيث حتدث عن اأن الإن�صان 

خلق على الفطرة وبداخل كل واحد منا مبدع، وتختلف تلك 

الإبداعات بحكم طبيعة ال�صخ�س، كما تناول احلديث 

حول م�صريته العملية، مو�صحا اأن الدافع احلقيقي 

الذي دفعه للعمل والنجاح هو الإرادة والعزمية لدى 

الإن�صان، كما بني على اأن هناك عدة عوامل 

ت�صاعد الإن�صان على اأن يبدع يف جمالت 

احلياة ومنها: القراءة، التعليم، 

وتنظيم الوقت.

 ويف اخلتام عر�س الدكتور 

موؤلفاته التي و�صلت اإىل 26 

موؤلفًا منها: كتب اإعالمية، 

م�رشحيات، نرث فني، ق�ص�س 

ق�صرية، روايات، نقد ثقايف 

واإعالمي وغريها.

    عقيل الجناحي و تجربته في اإلعالم

قدوتي  برنامج  من  الثالثة  الور�صة  ا�صت�صافت  ال�صياق  نف�س  ويف 

�صلط  حيث  املا�صي،  مايو  �صهر  يف  وذلك  اجلناحي،  عقيل  الأ�صتاذ 

يف  �صارك  التي  والربامج  والتلفزيون  الإذاعة  مع  جتربته  على  ال�صوء 

. ميها تقد

الأوىل،  مراحلها  يف  جتربته  تظهر  فيديوهات  بعر�س  الور�صة  وافتتح 

الإعالم  يدر�س  اأنه مل  واجهته هي  التي  امل�صاكل  اأكرب  من  اأن  مبينا 

قائال:  واأ�صاف  للعمل،  وحبه  اخلربة  واقع  من  تعلم  واإمنا  اإطالقا، 

�صي�صتفيدون  وما  النا�س  يف  فكر  ال�صخ�صية  م�صلحتك  يف  تفكر  ل   «

بروح  حتلى  اإذا  هدفه  اإىل  الو�صول  ي�صتطيع  اإن�صان  كل  اأن  موؤكدا  منه«، 

له. املتاحة  الفر�س  وا�صتغل  املبادرة، 

الجتماعي  التوا�صل  موقع  يف  جتربته  اإىل  عقيل  الأ�صتاذ  تطرق  كما 

بع�صا  ال�صياق  هذا  يف  م�صتعر�صا  �صنتني،  منذ  بداأت  التي  »توتري«، 

اجلزيرة  مركز  اإىل جتربته يف  كذلك  اأ�صار  كما  توتري،  من مقولته يف 

والإعالم،  ال�صحافة  دورات  يقدم  الذي  والتطوير،  للتدريب  الإعالمي 

دورات  يقدم  املركز  اأن  مو�صحا   ،2010 �صنة  للمركز  ان�صم  حيث 

للتعلم.  ممتازة  فر�صة  وهو  للقطريني  جمانية 

التقدمي  جمال  يف  للتطوير  املثلى  بالطرق  متعلق  �صوؤال  على  له  رد  ويف 

مهارة  تطوير  يرغب يف  �صخ�س  اأي  اإن   « عقيل:  الأ�صتاذ  قال  الإعالمي 

اأن  ويجب  منهم،  والتعلم  واأ�صلوبهم  املذيعني  متابعة  عليه  التقدمي 

اأن  مبينا  وغريها«،  العربية  اللغة  مثل  الأ�صا�صية  املهارات  لديه  تكون 

التكلف  من  حمذرا  بنف�صه،  يدفع  اأن  عليه  ال�صعود  يريد  الذي  الن�صان 

خالل  من  اجلماهري  يك�صب  الناجح  فالإعالمي  الإعالم،  جمال  يف 

والتكلف. الت�صنع  عن  البتعاد 

واأهميتها  الإذاعة  عقيل  الأ�صتاذ  تناول  كما   

التلفزيون  يفوق  الإذاعة  اأثر  اأن  معتربا 

لها  ال�صتماع  ميكن  حيث  كثريا، 

الذهن  يكون  حني  ال�صيارة  يف 

اأي�صا  ومييزها  �صاف، 

اجلو  ت�صوير  ميكنك  اأنه 

للنا�س،  فيه  ترغب  الذي 

الآن  ال�صباب  اأن  اإىل  م�صريا 

يف  الإ�صهام  ي�صتطيعون 

جمال العالم من خالل 

الجتماعي،  التوا�صل  مواقع 

وتوتري  اليوتيوب  مثل 

وغريها.  والفي�صبوك 



وتناولت الور�س عدة حماور من �صمنها: التعريف باأنواع ال�صري الذاتية، 

والأ�صاليب املختلفة لكتابة ال�صري الذاتية الق�صرية والطويلة، وكيفية حتديد 

و�صياغة الهدف الوظيفي. كما مت تعريف الطالب على اأنواع واأ�صاليب 

وهيكلية مقابالت التوظيف واملقومات التي ت�صتند عليها، بالإ�صافة اإىل 

تدريبهم على مهارات التوا�صل ولغة اجل�صد وكيفية ال�صتعداد والتح�صري 

ملقابالت التوظيف.

وقد نالت الور�صة تفاعال مميزاً وا�صتح�صانا من قبل امل�صاركني واملنظمني 

يف خمتلف الأق�صام. وقد ح�رش ور�س التدريب ما يقارب من 300 طالب 

وطالبة.

    العادات السبع لألشخاص األكثر فاعلية

وبالتعاون مع املدرب �صالح اليافعي مت طرح ور�صة عمل العادات ال�صبع 

لالأ�صخا�س الأكرث فاعلية مبجموع 12 �صاعة تدريبية ح�رشتها 25 طالبة 

على مدار اأربعة اأيام قام املدرب خاللها بتعريف املتدربني على تاريخ 

ن�صاأة العادات ال�صبع وال�صرية الذاتية ملبتكر املو�صوع د. �صتيفن كويف، 

اإ�صافة اإىل تعريفهم مبفاهيم العادات ال�صبع. 

كما قام املدرب باإلقاء ال�صوء على معنى النجاح وال�رشوط الالزمة له، 

ون�صاأة العادات والطباع وكيفية اإحداث التغيري، كما تناول املدرب اأي�صا 

�رشح العادات ال�صبع، م�صتعينًا بالتمارين العملية والرتبوية والأفالم العلمية 

والدرامية والكثري من املراجع والتي كان لها الأثر الكبري على �صد انتباه 

امل�صاركني وزيادة تفاعلهم.

وقام امل�صاركون يف الور�صة بالتدرب على طرق ممار�صة العادات ال�صبع 

يف حياتهم اليومية، و�صبل تغيري ال�صلوكيات والأمناط ال�صخ�صية، الر�صالة، 

والأهداف ال�صخ�صية. وقد نالت ور�صة عمل العادات ال�صبع ا�صتح�صانًا كبرياً 

من قبل امل�صاركني واأ�صداًء جيدة على �صبكات التوا�صل الجتماعي.

    اإلبداع والتفكير االبتكاري 

كما قام املدرب /�صالح اليافعي بطرح ور�صة عمل تناولت الإبداع والفرق 

بينها وبني البتكار والتح�صني ا�صافة اىل تعريفهم باأ�صاليب توليد الأفكار 

الإبداعية.

وقد قامت امل�صاركات خالل الور�صة بتطبيق بع�س التمارين التي تعزز 

التفكري البتكاري والتدرب على معاجلة بع�س امل�صطلحات امل�صتخدمة يف 

احلياة اليومية والتي من �صاأنها اأن تاأثر بال�صلب واإهدار الطاقات الإيجابية 

التي ميتلكها ال�صخ�س.

هذا وقد قام املدرب ب�رشد بع�س من ق�ص�س الإبداعات والنجاح التي غريت 

العامل ملقيًا ال�صوء على ال�صفات الإبداعية التي ميزت كل من اأ�صحاب هذه 

الق�ص�س.

وحدة التطوير المهني تنظم عدد من 
الورش لطلبة الجامعة 

تناولت كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية 

قام �ملر�سدون �ملهني�ن يف وحدة �لتط�ير �ملهني مبركز �خلدمات �ملهنية بالتعاون مع خمتلف �لأق�سام يف 

جميع �لكليات بعقد جمم�عة من ور�س �لعمل �لتدريبية للطلبة و�لطالبات يف فن كتابة �ل�سرية �لذ�تية و�جتياز 

�ملقابلة �ل�سخ�سية، وذلك تز�منا مع نهاية �لعام �لدر��سي ومع �زدياد حاجة �لطلبة �ملت�قع تخرجهم و�لباحثني 

عن �لعمل �أو فر�س �لتدريب �ل�سيفي لتعلم كيفية كتابة �ل�سرية �لذ�تية و�لتدرب على مقابالت �لت�ظيف.
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وقد اأعرب طلبة ذوي الحتياجات اخلا�صة عن مدى ا�صتفادتهم من هذه 

الور�س، م�صيدين باأ�صلوب املحا�رش املميز وطريقة عر�س حمتوى الور�س 

بطريقة »برايل« للطلبة املكفوفني، وبخط مكرب للطلبة الذين لديهم �صعف 

ب�رشي. 

ويف نف�س ال�صياق نظم الق�صم دورة للطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�صة، 

بعنوان »فاز من حياته اإجناز«، قدمتها الدكتورة لطيفة املغي�صيب من 

كلية الرتبية، حيث �صارك يف الدورة نحو 50 طالبا وطالبة من ذوي 

الحتياجات اخلا�صة. 

تنظيم سلسة ورش عمل لطلبة ذوي 
االحتياجات الخاصة

نظم ق�سم ذوي �لحتياجات �خلا�سة بالتعاون مع مركز �خلدمات �ملهنية عدة ور�س قيمة و�سيقة للطلبة من 

ذوي �لحتياجات �خلا�سة قدمها �لدكت�ر �سهيل ع��د مدير �ملركز �لدويل لإعد�د �لقادة. وتناولت �ل�ر�س تنمية 

�ملهار�ت �ل�سخ�سية و�لتعرف على �لقدر�ت �لذ�تية �لالحمدودة لديهم، وكيفية �لقيام بالدور �ملناط بال�سخ�س 

يف �حلياة رغم �لتحديات، وكذلك �لتعريف مبهار�ت �لتفكري �لإيجابي و�لإبد�عي.
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الحتياجات  ق�صم  رئي�س  اإميان خليل نظر حجي  الدكتورة  اأعربت  بدورها 

ا�صتفادة طلبة جامعة قطر من ذوي  اخلا�صة بجامعة قطر عن مدى 

اأنه مت  اله�صة«، مبينة  ~ الروؤية  الحتياجات اخلا�صة من م�رشوع »النور 

15 طالبا وطالبة من ذوي الحتياجات اخلا�صة  لـ  تنظيم ور�صة فنية 

الإ�صالمي، وذلك  الور�صة يف املتحف  ريت�صال غاد�صن، وكانت  ال�صيدة  مع 

يتم عر�س منتجات  �صوف  اأنه  الالزمة، مو�صحة  الفنية  الأدوات  لتوافر 

فني. الفنية لحقا يف معر�س  الطلبة 

والإبداع  الفنون  ق�صم  و�صيم قطب رئي�س  الدكتور  ثمن  من جهته 

وجتربة  ريت�صال،  ال�صيدة  ا�صت�صافة  الربيطاين،  الثقايف  باملجل�س 

اأن م�رشوع »النور  اإىل  ال�رشاكة مع جامعة قطر يف هذا امل�رشوع. ي�صار 

املتحدة  اململكة  الثقافات بني  اله�صة« هو تعاون متعدد  الروؤية   ...

الحتياجات  ذوي  وتنوع  ثقافة  على  املنفتحة  الفنية  واملوؤ�ص�صات 

ر�صوم  واإنتاج  العربي، ويت�صمن معار�س فنية  اخلا�صة يف دول اخلليج 

متحركة واأفالمًا رقمية، ويحوي امل�رشوع عدداً من ور�س اخلربات 

فرديًا  الفنانني  لكل من  النطالق  نقطة  لتكون  احلياة،  وق�ص�س 

اأفالم. اأو  ر�صومات ومنحوتات و�صور  لعمل  وجماعيًا 

محاضرة للفنانة البريطانية رايتشل غادسدن 
تحت شعار »النور ~ الرؤية الهشة«

�له�سة«، حيث  بعن��ن »�لن�ر ~ �لروؤية  بتنظيم حما�رشة  قطر  بجامعة  �خلا�سة  �لحتياجات  ق�سم ذوي  قام 

�لحتياجات �خلا�سة-و�حلائزة  �مل�سه�رة ر�يت�سل غاد�سدن-وهي من ذوي  �لربيطانية  �لب�رشية  �لفنانة  قامت 

على �لعديد من �جل��ئز �لعاملية، بعر�س ق�ستها وجتربتها منذ بد�ية حياتها �لعملية، كما قامت بتقدمي ملحة 

طريق  عن  ور�ء حتقيقه  من  و�لطم�حات  �لأهد�ف  خاللها  من  �رشحت  �له�سة«  �لروؤية   ... »�لن�ر  م�رشوع  عن 

��ستعر��س مهار�تها يف �لفن�ن �لب�رشية وكيفية ��ستفادة طلبة جامعة قطر من �مل�رشوع.
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ورشة قوة التفكير 

وقد تناول مقدم الور�صة الأوىل �رش قوة التفكري، وطرق التفكري الإيجابية 

وال�صلبية وطريقة عمل العقل الب�رشي، مبينا اأنه يعمل �صمن ثالث مراحل 

تبداأ بالفكرة التي توّلد امل�صاعر وامل�صاعر بدورها تتجلى يف ال�صلوكيات، 

واأ�صاف: »اإن العقل ُيربمج على اأ�صا�س التدريب املتوا�صل والتكرار لتثبيت 

املعلومة، فينتج عن هذه الربجمة قناعات وعادات تطبع يف ذهن الإن�صان 

في�صدقها ويعتقد فيها«.

كما ناق�س مع الطلبة طرق واأ�صاليب جذب الأ�صياء والأمور التي يريدها 

الإن�صان اإليه، وتت�صمن هذه الطرق: قلب ال�صلبيات اإىل اأهداف، وا�صتخدام 

التمرين العملي » تطبيق 21 × 14«، والذي يقوم على كتابة الهدف الذي 

ة يف 
ّ
تريده بال�صيغة الإيجابية والآنية كاأنك حققته ثم تكرره 21 مر

جل�صة واحده غري منقطعة مع كتابة رّدة الفعل الفكرية فور تلفظ اجلملة 

مهما كانت نوعيتها �صلبية اأو اإيجابية، وتكرير هذا التمرين اليومي ب�صكل 

ثالث ورش عمل تناولت قوة التفكير وتنظيم 
الوقت والنجاح األكاديمي 

نظمهما مركز اإلرشاد األكاديمي بكلية الهندسة 

نظم مركز �لإر�ساد �لأكادميي بكلية �لهند�سة ور�ستي عمل حتت �سعار »ق�ة �لتفكري« و »تنظيم �ل�قت«، من 

تقدمي �ملهند�س ح�سام �سادق �أ�ستاذ م�ساعد بق�سم �لهند�سة �ملدنية و�لعمارة، وذلك يف �سهر ماي� �ملا�سي.

 المهندس حسام صادق: »الفكرة 
تولّد المشاعر والمشاعر تتجلى في 

السلوكيات«
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م�صتمر ملدة 14 يومًا دون انقطاع، هذا بالإ�صافة اإىل اأهمية ا�صتغالل 

له اإىل هذا  الإن�صان ملا يحيط به، وو�صع هدف وا�صح وخطة عمل تو�صّ

الهدف بنجاح. 

واختتم املهند�س ح�صام الور�صة بالتاأكيد على اأهمية التغيري، حيث اأن 

تغيري الكلمات والقناعات والعادات من �صلبية اإىل اإيجابية ميكننا من 

تتغري احلياة اإىل الأح�صن.

    ورشة تنظيم الوقت 

اأما يف ور�صة عمل تنظيم الوقت، والتي ح�رشتها طالبات من خمتلف 

التخ�ص�صات يف كلية الهند�صة، فقد تناولت اأهمية الوقت وحثت على 

جتنب اإهداره فيما ل يفيد، كما تخللت بع�س التطبيقات العملية لت�صاعد 

الطالبات على التغلب على هذه امل�صكلة.

وقد ثمن عدد من الطالبات الثمار التي جنينها من الور�صة والتي 

�صاعدتهّن يف تغيري عاداتهن ال�صلبية املتعلقة بتنظيم الوقت، ويظهر 

الر�صم البياين التايل نتائج تقييم الطالبات الالتي ح�رشن ور�صة تنظيم 

الوقت حيث بلغت ن�صبة الطالبات ممن اأجنب » مبوافق ب�صدة« نحو 

.%94.15

    ورشة النجاح األكاديمي 

بالتعاون  مو�صى  عبري  الأكادميية  املر�صدة  قدمت  اآخر  جانب  من 

الأكادميي  النجاح  بعنوان  اأخرى  ور�صة  �صادق  ح�صام  املهند�س  مع 

�صيا�صات  من  �صل�صلة  ت�صمنت 

بالتنبيه  اخلا�صة  اجلامعة 

الأكادميية  والإنذارات  الأكادميي 

اجلامعة  تتبعها  التي  وال�صيا�صات 

القيد،  واإعادة  الدرا�صة  ل�صتئناف 

هند�صة  طالبات  اإحدى  �صاركت  كما 

�صعار  حتت  فقرة  يف  احلا�صب 

الطالبة:  تقدمي  من  جناح«  »ق�صة 

النجاح  مع  جتربتها  ب�رشد  عمر  اآية 

على  تغلبت  وكيف  الأكادميي 

حتفيز  بغية  وذلك  بتفوق،  الإنذار 

التغلب  على  وت�صجيعهن  الطالبات 

الأكادميية.  م�صاكلهّن  على 



وقد تناولت الور�صة املهارات الأ�صا�صية لدى الطالبات لتحقيق النجاح 

الأكادميي و�صبل التغلب على ال�صعوبات التي قد تواجههن خالل حياتهن 

الأكادميية، حيث ا�صتهلت الور�صة بكلمة لكل من: الأ�صتاذة ليلى امل�رشف 

باملركز والأ�صتاذة �صفاء هاين، تناولتا فيها دور واأهمية الإر�صاد 

الأكادميي، بالإ�صافة اإىل م�صوؤوليات كل من املر�صد والطالب، وتعريف 

الطالبات على اأهم القوانني وال�صيا�صات املتبعة يف اجلامعة.

من جهتها حتدثت الدكتورة لطيفة املغي�صيب، اأ�صتاذ م�صاعد يف كلية 

الرتبية عن مفاتيح النجاح الأكادميي واأهمية تنظيم الوقت بالن�صبة للطالب 

اجلامعي، كما قامت الدكتورة هناء عمر، مدير مركز الإر�صاد الطالبي 

بتعريف الطالبات باملركز واخلدمات التي يقدمها للطلبة، وكيفية التغلب 

على ال�صعوبات وتخطي العقبات، م�صجعة الطالبات على �رشورة و�صع 

اأهداف وا�صحة لتحقيق النجاح الأكادميي.

وبدورها قامت ال�صيدة مها بدوي، اأخ�صائي الدعم الأكادميي مبركز دعم 

الطالب، بتعريف الطالبات على املركز واخلدمات التي يقدمها لطالب 

اجلامعة على غرار تدري�س الأقران وغريها، اإ�صافة اإىل الأق�صام املتوفرة 

للطالب وكيفية ال�صتفادة منها.

واختتمت الور�صة بعر�س قدمته الطالبة غيداء ريا�س من كلية الرتبية من 

برنامج التعليم الثانوي حتت �صعار »لنت�صارك اخلربات .. لنبلغ قمة النجاح« 

حيث تناولت م�صرية جناحها واملحفزات والعوامل التي �صاعدتها على التميز.

وعلى �صعيد اآخر نظم مركز الإر�صاد الأكادميي ور�صة عمل النجاح 

الأكادميي لطلبة كليتي الرتبية وال�رشيعة-بنني، وذلك يف �صهر مايو 

املن�رشم.

وا�صتهلت الور�صة بكلمة لالأ�صتاذ عبد اهلل املريخي مدير مكتب الإر�صاد 

الأكادميي لكلية الرتبية وال�رشيعة والقانون، رحب فيها بالطالب متمنيا 

لهم النجاح والتوفيق يف م�صريتهم العلمية، واأكد على اأهمية التوا�صل مع 

مكاتب الإر�صاد وما تزخر به من فائدة للطالب اجلامعي.

وبدوره تناول الأ�صتاذ اأبو بكر يونغا -مر�صد اأكادميي بكلية الرتبية 

وال�رشيعة اأهمية الإر�صاد الأكادميي، كما عرف الطالب على اأهم امل�صادر 

واخلدمات اجلامعية، التي قد ت�صهم يف زيادة وعي الطالب، وكيفية 

ال�صتفادة منها، كما اأ�صار اإىل ال�صيا�صات املتعلقة بامل�صتوى الأكادميي 

للطالب وذلك لتحقيق النتائج املرجوة من الإر�صاد وجناح الطالب خالل 

م�صريته اجلامعية.

مركز اإلرشاد األكاديمي ينظم ورشة عمل 
النجاح األكاديمي لطالبات الجامعة

بالتعاون مع كلية التربية

بح�س�ر �ل�سيدة رمي خالد �أب� �ساوي�س، م�ساعد �لعميد ل�س�ؤون �لطالب بكلية �لرتبية، نظم مركز �لإر�ساد �لأكادميي 

ور�سة عمل حتت �سعار »�لنجاح �لأكادميي« لطالبات �جلامعة، وذلك يف �سهر �أبريل �ملا�سي.

ورش عـمـل
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الكثري منا ل يدرك حقيقة اأن م�صتقبله املهني يبداأ مبكرا منذ ال�صغر، وينمو 

مع اخلربات املكت�صبة واملرتاكمة عرب الزمن، ثم ي�صقل وي�صحذ مبهارة يف 

احلياة اجلامعية، و�صول اإىل مرحلة التطبيق والإبداع يف احلياة العملية.

يبداأ الفرد يف التعرف على خمتلف اأنواع املهن منذ نعومة اأظفاره يف 

املدر�صة، ويعرف اأن كل مهنة من هذه املهن ت�صاهم يف النمو القت�صادي 

وبناء نه�صة الدولة يف خمتلف املجالت، وعندها يبداأ الهتمام مبعرفة 

تفا�صيل هذه املهن وطبيعة عملها واإن كانت تتما�صى مع ميول الفرد اأم ل.

اإن اأهمية الإر�صاد املهني تكمن يف م�صاعدة الفرد على ا�صتك�صاف مكامن 

قوته الداخلية وميوله العملية، وذلك بهدف اإر�صاده للوظيفة املثلى املفيدة 

له وملجتمعه، الأمر الذي �صيجعل من هذا الفرد اإن�صانا مبدعا يف عمله عدا 

عن احلب الذي �صيكنه لوظيفته، مما �صي�صاهم ب�صكل كبري يف نه�صة بالده 

وجمتمعه.

ولكن ما هو الإر�صاد املهني حتديدا؟ ومما يتكون؟ الإر�صاد هو عملية ت�صاعد 

الطالب على اتخاذ القرار املهني ال�صليم يف اختيار التخ�ص�س، وبالتايل 

املهنة املنا�صبة ل�صتعداداته وقدراته وميوله، والإعداد لها واللتحاق بها، 

وذلك بهدف زيادة احتمالت النجاح والتقدم والتطور، وحتقيق حالة من 

التوافق املهني، مبعنى اأن دور الإر�صاد املهني يتمثل يف م�صاعدة الفرد يف 

اختيار املهنة الأكرث مالئمة له، والأكرث قدرة على اإ�صباع حاجاته املختلفة 

حتى ي�صعر بالر�صا عنها، وي�صهم يف العمل كمًا وكيفًا بحيث ير�صى 

الآخرون عنه.

هذا وتكمن اأهمية الإر�صاد املهني يف اأن الختيار اخلاطئ للتخ�ص�س قد 

يدفع بالطالب ملهنة ل يرغب مبمار�صتها، وبعيدة كل البعد عن ميوله 

واهتماماته، كما اأن ف�صل الكثري من الطالب اأكادمييا يعزى اإىل عملية 

الختيار اخلاطئ للتخ�ص�س، وعدم الإملام بامليول املهنية، كما اأن قلة 

املعلومات املتوفرة عن املهن والتخ�ص�صات الأكادميية املطلوبة لها تدفع 

الكثريين لختيارات بناء على راأي العائلة والأ�صدقاء بدون اأي بحث علمي 

م�صبق.

اإن احل�صول على وظيفة تنا�صب الفرد اأمر يف غاية الأهمية خا�صة مع تعقد 

وتنوع جمالت العمل ومتطلباتها وتزايد اأعداد اخلرجني، ومعاناتهم من 

م�صكالت عدة ومنها البطالة، فال�صرية الذاتية هي اأول ما ي�صد انتباه �صاحب 

العمل فهي مبثابة اأداة ت�صويقية للموؤهالت واخلربات وما �صت�صيفه جلهة 

العمل املتقدم لها، فمن خاللها يتم التعرف مبدئيًا على القدرات وامليول 

واملوؤهالت العلمية واخلربات العملية، فهي اإن ح�صن اإعدادها ميكن اأن تقدم 

انطباعا اإيجابيًا عن الفرد وتوؤهله للح�صول على موعد للمقابلة ال�صخ�صية 

التي هي فر�صته للح�صول على الوظيفة.

 ولهذا فاإن عملية الإر�صاد املهني تعد يف غاية الأهمية يف حياة الفرد 

منذ اأن يكون طالبا يف املرحلة الثانوية وحتى بداية اختياره لتخ�ص�صه 

اجلامعي، وت�صتمر حتى نهاية املرحلة اجلامعية حيث اإعداد ال�صرية الذاتية 

وتعلم مهارات املقابلة ال�صخ�صية والبحث عن فر�س العمل.

مستقبلي يبدأ اآلن 
بقلم : جهاد العبار

مرشد مهني - مركز الخدمات المهنية
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ل يخفى على الكثري ممن اجتازوا مرحلة التعليم اجلامعي اأهمية تكوين 

جمموعات درا�صية من قبل الطالب خالل تلك املرحلة، وقد اأثبت اأنه مفهوم 

يعتمد على ا�صرتاتيجية ت�صتهدف تطوير عملية فهم حمتوى املقرر من خالل 

التفاعل بني اأفراد املجموعة.

تهدف هذه املجموعات اإىل التاأكد من �صحة ودقة املعلومات التي يقوم 

الطالب بدرا�صتها، وتبادل املعلومات بني اأفراد املجموعة الواحدة بل واأفراد 

جمموعات اأخرى، والتغلب على القلق الناجت ب�صبب اخلوف من مقررات مثل 

الريا�صيات وغريها، وتبادل الأمثلة وتكوين العديد من ال�صداقات 

وتبادل اخلربات من خالل التعرف على ثقافات جديدة. كما 

تك�صب املجموعات الدرا�صية طالبها الثقة بالنف�س حيث 

يتغري الدور من جمرد متلقي للمعلومة اإىل �صخ�س ميكنه 

اأن يو�صل تلك املعلومة اإىل زميل اآخر.

وت�صاعد املجموعات الدرا�صية يف املرحلة اجلامعية التي 

عادة ما تتكون من طالب م�صجلني يف نف�س املقرر على 

فهم وا�صح له، وقد ت�صتخدم املجموعة طريقة الع�صف 

الذهني حيث ُت�صاأل بع�س الأ�صئلة املوجودة يف نهاية الف�صل الدرا�صي، اأو 

ي�صتخدم الطالب اأ�صئلة امتحانات �صابقة ب�صكل منتظم. ويكون الفهم داخل 

املجموعة ممنهجا وعميقا لكل تفا�صيل املقرر، كما يتاح لهم عرب اللقاءات 

الأ�صبوعية تبادل املحا�رشات ومناق�صة اخلطوات اأو ا�صتي�صاح بع�س 

املعلومات من اأ�صاتذة املقرر، اأو الإفادة من ال�صاعات املكتبية ودرو�س 

التقوية مبركز دعم تعلم الطالب.

ت�صعى هذه املجموعات الدرا�صية اإىل حت�صني الأداء الأكادميي للطالب، 

ومل�س ذلك التح�صن من خالل نتائج امتحاناته الف�صلية، وازدياده 

ارتباطا بحياته اجلامعية مبنظور �صامل والتي هي جزء ل 

يتجزاأ من حياته الأكادميية. وخالل عملنا داخل مركز دعم 

تعلم الطالب بجامعة قطر وجدنا جتارب ناجحة لطالب 

قد جنحوا بالفعل يف تكوين جمموعات درا�صية ل�صتذكار 

مقررات كالكيمياء 101 وبرجمة احلا�صوب وغريها، 

وكان لتعاونهم عظيم الأثر يف ح�صولهم على تقديرات 

مرتفعة وحت�صن م�صتواهم الأكادميي ب�صكل ملحوظ.

المجموعات الدراسية وأثرها اإليجابي على 
تحسن األداء األكاديمي للطالب

بقلم : محمد السيد عبدالجواد محمود
أخصائي أكاديمي - مركز دعم تعلم الطالب
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انطالقا من �صعي الإر�صاد الأكادميي اإىل اإثراء واإجناح املهمة التعليمية 

جلامعة قطر، من خالل توطيد العالقة بني الطالب واملر�صد الأكادميي، 

بحيث ترثي هذه العالقة تطور الطالب املعريف وال�صخ�صي والثقايف 

لتحقيق النجاح الأكادميي، وتنمي لديه مهارة التعلم الذاتي والذي ي�صتمر 

اإىل ما بعد التخرج، قام مكتب الإر�صاد الأكادميي لكلية القانون بالتعاون 

مع مركز دعم التعلم الطالبي باإقامة ور�صة عمل لكل من البنات والبنني 

كٍل على حدة، تناولت اأهمية تدوين املحا�رشات والتح�صري لمتحانات 

املقررات القانونية. 

وقد تناولت الور�صة منهجيات تدوين املالحظات واأهميتها، واملهارات التي 

يجب اأن يتمتع بها الطلبة للتو�صل اإىل تنظيم اأف�صل للوقت، وا�صتعرا�س 

قواعد ال�صتذكار وطرق ا�صتخدامها يف ال�صتعداد لالمتحانات.

كما متيزت الور�صة بتفعيل اجلانب التطبيقي والعملي حول كيفية حتديد 

الأ�صئلة من خالل �رشح الأ�صتاذة: فاطمة خليل ح�صن جلزئية اأحد املقررات 

القانونية، حيث �صلًّطت ال�صوء على مهارة ا�صتنتاج اأ�صئلة المتحانات، 

اإ�صافة اإىل التطرق للكيفية التي يتوجب عليهم الإجابة بها عن تلك الأ�صئلة 

بالطريقة ال�صحيحة وبال�صياغة اللغوية القانونية املطلوبة.

من جانب اآخر، قام مركز الإر�صاد الأكادميي بكلية القانون بالتعاون مع 

كلية القانون يف تخ�صي�س حما�رشة قام خاللها كال من املر�صدة فاطمة 

ح�صن واملر�صد هادي املغازي بعر�س تقدميي حول الإر�صاد الأكادميي 

بو�صفه عن�رشاً مهمًا يف جناح الطلبة وذلك من خالل م�صاعدتهم على 

تطوير خططهم التعليمية مبا يتوائم مع املتطلبات الرئي�صية لدرا�صتهم 

واأهدافهم امل�صتقبلية، وم�صاعدتهم على فهم �صيا�صات اجلامعة، ومتطلبات 

النجاح وحثهم على اأهمية النتفاع من امل�صادر التعليمية اخلدمية يف 

اجلامعة والكلية.

كما تناول املحا�رشة الدور الهام الذي ي�صهم به الإر�صاد الأكادميي 

واملتمثل يف حتديد الفئات الطالبية التي تواجه �صعوبات اأكادميية، 

وال�صعى ملعرفة العوامل امل�صاهمة يف خلق مثل تلك ال�صعوبات، والجتهاد 

يف و�صع احللول املنا�صبة لالرتقاء بهم اإىل امل�صتوى الأكادميي املطلوب، 

اإ�صافة اإىل اإ�صدار قائمة باملهام الف�صلية للطلبة، وذلك لتحقيق النجاح 

والتفوق الدرا�صي املن�صود، والتطرق لتو�صيح بع�س �صيا�صات اجلامعة 

فيما يخ�س �صيا�صات احل�صول على الإنذار الأكادميي و�ُصبل تفادي تراجع 

املعدل الرتاكمي، ف�صال عن �صيا�صات احل�صور والغياب، والت�صجيل واحلذف 

والإ�صافة، والتحويل والن�صحاب ..الخ . كما قاما ب�رشح تف�صيلي للخطة 

الدرا�صية لكلية القانون وتنوع جمالتها املهنية امل�صتقبلية.

الدور الريادي لإلرشاد األكاديمي في تعزيز 
المسيرة التعليمية لطلبة القانون 

بقلم : فاطمة خليل حسن
مرشد أكاديمي أول - مكتب اإلرشاد األكاديمي بكلية القانون

مـــقـاالت





اقتباسات من حساب مركز اإلرشاد الطالبي 
على تويتر

تغريدات مميزة اخترناها لكم من 
حساب مركز اإلرشاد الطالبي:

@QUSCC :تابعونا على
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