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كلمة العدد
السالم عليكم،،

نرحب بكم في العدد العشرين من نشرة شؤون الطالب الذي يصدر في وقت مميز، حيث شهدت 

األسابيع الماضية مشاركة فعالة لقطاع شؤون الطالب في احتفاالت اليوم الوطني الذي يحمل 

هذا العام شعار »وعاملت أنا بالصدق والنصح والنقا« تخليداً لذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن 

اليوم  احتفاالت  في  الطالب  شؤون  قطاع  وأقسام  إدارات  مختلفة  شاركت  وقد  ثاني،  بن  محمد 

الوطني للتعبير عن فرحتنا بهذه المناسبة السعيدة.

وخالل هذه األيام نستقبل عاما جديدا مشرقا باآلمال والتفاؤل، محفز على العمل الجاد واالجتهاد، 

وتوديع عام مليء باإلنجاز والنجاحات، حيث شهد العام المنصرم إنجازات كبيرة في قطاع شؤون 

الكفاءة  زيادة  شأنها  من  التي  القطاع  في  اإلدارية  المنظومة  هيكلة  إعادة  أبرزها  من  الطالب 

بيئة  خلق  بغية  المختلفة  الجامعة  إدارات  مع  التعاون  خالل  من  الطالب  شؤون  لقطاع  اإلدارية 

برامج مبتكرة وخدمات ذات كفاءة عالية من شأنها  الطلبة، وتقديم  تعليمية تساهم في نجاح 

تعزيز وإثراء خبرة الطلبة التعليمية وتطورهم الشخصي.

»ميناسا  الطالب  شؤون  قطاع  إلداريي  التاسع  الدولي  المؤتمر  الستضافة  القطاع  يستعد  كما 

ناسبا« في جامعة قطر من 3 إلى 5 من فبراير القادم تحت شعار »مد الجسور: تمهيد طريق النجاح 

للطلبة«، وسيساهم هذا المؤتمر في تبادل الخبرات المتعلقة بالبرامج والخدمات وفرص التنمية 

المهنية والبحوث واالبتكارات الجامعية في المنطقة، باإلضافة إلى إلقاء الضوء على المساهمة 

والشراكة بين مختلف الجهات في المجتمع الجامعي لتحقيق نجاح الطلبة.

وخالل شهر نوفمبر المنصرم، استضاف القطاع مؤتمر »ناكادا« العالمي لإلرشاد األكاديمي 2014 

من  أكثر  المؤتمر  أعمال  جدول  ضم  وقد  االوسط.  الشرق  منطقة  في  نوعه  من  األول  يعد  الذي 

أربعين ندوة تضمنت ورش عمل، وحلقات نقاش وعروض بوسترات.

وأقسام  إدارات  قبل  من  المبذولة  الجهود  على  الضوء  النشرة  هذه  تسلط  أن  نأمل  فإننا  وأخيراً 

القطاع لدعم مسيرة الطالب الجامعي سواء كان ذلك على المستوى األكاديمي أو الشخصي، 

حيث يزخر هذا العدد بمجموعة واسعة من الفعاليات واألخبار وورش العمل. 
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االوسط،  الشرق  منطقة  في  االولى  للمرة  المؤتمر  هذا  نظم  وقد 
بينها:  من  مختلفة،  جامعات  من  المتحدثين  من  عددا  واستقطب 
وايل  طب  كلية  أبوظبي،  جامعة  زايد،  جامعة  قطر،  جامعة 
في  األمريكية  والجامعة  خليفة،  بن  حمد  جامعة  كورنيل-قطر، 
للعلوم  مازندران  وجامعة  اسيك  جامعة  ليستر،  جامعة  الشارقة، 

الطبية. 
الدكتورة شيخة  وخالل الحفل االفتتاحي للمؤتمر تسلمت االستاذة 
اإلرشاد  لبرنامج   2014 لعام  ناكادا  من  االمتياز  شهادة  المسند 
األكاديمي في جامعة قطر من الدكتور تشارلي نات. وتأتي هذه 
مما  الجامعة  في  األكاديمي  االرشاد  مركز  لبرامج  تقديرًا  الجائزة 

في  النوعي  االنجاز  هذا  تحصد  التي  الوحيدة  المؤسسة  يجعلها 
الخليج والشرق االوسط.  منطقة 

اإلرشاد  تكامل  أهمية  الجامعة على  أكدت رئيس  المناسبة  وبهذه 
توفرها  التي  األكاديمي  الدعم  خدمات  مجموعة  مع  األكاديمي 
على  تشمل  والتي  النجاح  تحقيق  أجل  من  للطالب،  الجامعة 
المهنية،  والخدمات  األقران،  تدريس  ونظام  التعلم،  دعم  مراكز 
تؤمنها  التي  الخدمات  الى  إضافة  الطالبي،  اإلرشاد  ومركز 

الخاصة، وغيرها. لذوي االحتياجات  الجامعة 
االستراتيجية  قطر  جامعة  خطة  »تستند  الجامعة:  رئيس  وقالت 
وفي  منها،  اساسيًة  ركيزًة  الطلبة  أداء  يشكل  ركائز  أربع  على 

العالمي  ناكادا  مؤتمر  )ناكادا(  العالمية  األكاديمي  اإلرشاد  رابطة  مع  بالشراكة  الطالب  شؤون  قطاع  استضاف 
لإلرشاد األكاديمي في منطقة الشرق األوسط 2014 في الفترة من 19-20 نوفمبر الماضي، وافتتح المؤتمر سعادة 
التنفيذي لناكادا  األستاذة الدكتورة شيخة بنت عبداهلل المسند رئيس جامعة قطر، والدكتور تشارلي نات المدير 
الشؤون  مجاالت  في  ومهنيين  األكاديميين،  والمرشدين  والطالب  التدريس  هيئة  من  وأعضاء  الكليات  وعمداء 
في  المجتمع  كلية  عن  ممثلين  الى  باإلضافة  وخارجها،  والمنطقة  الدوحة  من  وتربويين  واألكاديمية  الطالبية 

التعليمية. المدينة  في  أخرى  وجامعات  ستندن  وجامعة  األطلنطي  شمال  وكلية  قطر 

للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط

قطاع شؤون الطالب يستضيف مؤتمر ناكادا العالمي 
لإلرشاد األكاديمي 

السنوات االخيرة، شهدت الخدمات الطالبية في جامعة قطر بما 
الجامعة  فوز  إلى  أدى  ملحوظًا  تطورًا  االكاديمي  اإلرشاد  فيها 
باإلرشاد  المتخصصة  الدولية  ناكادا  منظمة  من  الرفيع  بالتقدير 
من  يتجزأ  ال  جزءًا  يشكل  للطلبة  األكاديمي  فالدعم  األكاديمي، 

المستوى.« تعليم رفيع  لتوفير  االستراتيجية  الجامعة  رؤية 
من جانبه أكد المدير التنفيذي لناكادا الدكتور تشارلي نات خالل 
حفل االفتتاح على أهمية دور المرشدين االكاديميين في مساعدة 
المناسبة  القرارات  واتخاذ  النجاح  الى  التوصل  أجل  من  الطالب 
»يرتكز  وقال:  والمهنية.  الجامعية  اختياراتهم  في  يتعلق  بما 
التي  المهارات  الطالب  تعليم  على  االكاديميين  المرشدين  دور 
الجامعة خاصة وفي  النجاح في  تحقيق  اليها من أجل  يحتاجون 
مؤهلين  مواطنين  تخريج  على  الجامعة  وتقوم  عامة.  المجتمع 
سوق  الى  االنضمام  تخولهم  التي  والقدرات  المهارات  يمتلكون 
العمل المحلي والعالمي. ويهدف هذا المؤتمر الى دفع الحوار بين 
المشاركين والمستشارين االكاديميين بهدف تنمية حب المشاركين 

االكاديمي«. للتعليم والطالب واالرشاد 
الجامعة  في  األكاديمي  اإلرشاد  مركز  رئيس  قالت  جانبها  من 
»تفتخر  حمد:  حاج  سلمى  الدكتورة  المؤتمر  تنظيم  لجنة  ورئيس 
جامعة قطر بالتشارك مع ناكادا في تنظيم مؤتمر ناكادا العالمي 
مما   2014 األوسط  الشرق  منطقة  في  األكاديمي  لإلرشاد 
لإلرشاد  قطر  جامعة  برنامج  وامتياز  جودة  على  الضوء  يلقي 

االكاديمي. كما يدعم هذا الحدث الجهود التي تبذلها الجامعة في 
من  أكثر  المؤتمر  برنامج  وتضمن  البرنامج.  هذا  تحسين  سبيل 
أربعين ندوة تضمنت ورش عمل، حلقات نقاش، ملصقات وعرض 
األكاديمية  المشورة  تقديم  في  تساهم  التي  الحالية  البرامج  لمعظم 

بهدف توفير بيئة داعمة للطالب وتوفير النجاح لهم. 

المؤتمر افتتاح  د. تشارلي نات يلقي كلمته في 
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قطاع شؤون الطالب يستضيف المؤتمر التاسع »ميناسا 
ناسبا« إلداريي شؤون الطلبة

وقال الدكتور عمر في تصريح له بهذه المناسبة، إن هدف المؤتمر 
لهذا العام هو تبادل الخبرات المتعلقة بالبرامج والخدمات وفرص التنمية 
المهنية والبحوث واالبتكارات الجامعية فيً منطقة، باإلضافة إلى إلقاء 
المجتمع  في  الجهات  مختلف  بين  والشراكة  المساهمة  على  الضوء 
الجامعي لتحقيق نجاح الطلبة، مشيرا إلى أن منطقة الشرق األوسط 
الماضي  القرن  أفريقيا وجنوب آسيا »ميناسا« شهدت خالل  وشمال 
تطورًا هائاًل في أعداد الطلبة ونوعية البرامج والخدمات التي تقدمها 
الجامعات، األمر الذي أدى إلى ازدياد الرغبة في تلبية المعايير الدولية 

لشؤون الطلبة.
وأكد الدكتور عمر أن من شأن هذا المؤتمر تطوير استراتيجيات جديدة 
ينعكس  بشكل  الطلبة  وشؤون  األكاديمية  الشؤون  بين  الجسور  لمد 
على نجاح وتطور طلبة الجامعات، موضحًا بأن الدور الريادي الذي 

تضطلع به جامعة قطر كمنارة للتعليم والفكر يحّملها مسؤولية المساهمة 
والمساندة مع بقية المؤسسات التعليمية العالمية في خلق بيئة أكاديمية 
نما على المستوى اإلقليمي  مستدامة ليس فقط على مستوى الدولة واإ

والدولي.
وأوضح الدكتور األنصاري بأن المؤتمر يعد فرصة نادرة للتعرف على 
مجاالت قطاع شؤون الطلبة، وتعزيز القدرات القيادية من خالل العديد 
من المحاضرات وحلقات النقاش المطروحة على أجندة المؤتمر، مما 
سيكون لها دور في تطوير مهارات المشاركين، إضافة إلى معرفة أنجع 
سبل تطوير المجتمعات التعليمية، كما سيوفر المؤتمر فرصة لتبادل 
شراكه في العملية التعليمية  الخبرات االستراتيجية لتفعيل دور الطالب واإ

بغية تحقيق النجاح المستقبلي. 
كما أوضحت اللجنة المنظمة للمؤتمر بأن أوراق العمل المقدمة بلغت 

كشف الدكتور عمر األنصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب عن استعداد قطاع شؤون الطالب بجامعة 
فبراير   5-3 الفترة  في  عقده  المزمع  الطالب،  شؤون  إلداريي  ناسبا«  ميناسا   « التاسع  المؤتمر  الستضافة  قطر 
تطوير  في  ودوره  الحدث  هذا  أهمية  إلى  الفتًا  للطلبة«،  النجاح  طريق  تمهيد  الجسور:  »مد  شعار  تحت   2015

واإلقليمي. المحلي  الصعيدين  على  الطلبة  شؤون  ومساهمات  استراتيجيات 

تحت شعار »مد الجسور: تمهيد طريق النجاح للطلبة«

المؤتمر السنوي التاسع ا�قليمي ميناسا ناسبا 2015
"مد الجسور: تمهيد طريق النجاح للطلبة"

3 - 5 فبراير 2015
جامعة قطر- الدوحة، قطر

تترشف اللجنة  التنظميية ملؤمتر السنوي للرشق األوسط ومشال أفريقيا وجنوب آسيا "ميناسا" (املؤمتر السنوي ملنطقة 
اخلليج سابقًا) بدعوتمك حلضور املؤمتر السنوي التاسع والذي ستستضيفه جامعة قطر بالدوحة.

يرىج زيارة موقع املؤمتر السنوي التاسع ميناسا ناسبا 2015 للتجسيل:

 http://bit.ly/MENASANASPA

تابعونا على:

     / MENASANASPA                           @MENASANASPA

MENASA NASPA

@MENASANASPA

الـجـســـور: مــــد  
تـــــــمهيــــد طريـــــق النجــــــاح للطلبــــة

Bridging the Gap:
paving the way for student success

الخنجيد. بيكي سبارلوكأ. د. نظام هندي د. خالد 

61 ورقة عمل تنوعت بين العروض التقديمية وورش العمل وعروض 
زايد،  جامعة  خليفة،  بن  حمد  جامعة  قطر،  جامعة  من  البوسترات 

جامعة أبوظبي، الجامعة األمريكية في 
الكويت، جامعة الخليج العربي، كليات 
التقنية العليا، جامعة نيويورك أبوظبي، 

جامعة بريدجبورت. 
المتحدثين  أن  إلى  اللجنة  أشارت  كما 
الرئيسيين في المؤتمر هم الدكتور خالد 
الخنجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون 
الطالب بجامعة حمد بن خليفة واألستاذ 
الدكتور نظام هندي عميد كلية اإلدارة 
واالقتصاد بجامعة قطر والدكتورة بيكي 
سبارلوك عميد شؤون الطالب باإلنابة 
والمدير  سيوانى  الجنوب،  جامعة  في 

التنفيذي لإلقليم الثالث بمنظمة ناسبا.
األول  اليوم  بأن  اللجنة  ذكرت  كما 
عمل  ورش  سيتضمن  المؤتمر  من 
من  فيها  التسجيل  ويمكن  تمهيدية 
للمؤتمر اإللكتروني  الموقع  خالل 
http://www.naspa.org/

 events/2015MENASA

هي  »ناسبا«  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
منظمة رائدة في مجال النهوض بمهنة 
شؤون الطلبة، وتخدم مجموعة واسعة 
البرامج  يقدمون  الذين  المهنيين  من 
والخدمات الهادفة لتحقيق تقدم ونجاح 
الجامعة، وذلك بتضافر الجهود  طلبة 

بين الكليات والجامعات األعضاء في المنظمة، حيث تأسست ناسبا 
عام 1919 ويبلغ عدد أعضائها 13000 عضوًا من حوالي 25 دولة.
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سفيرة  سميث،  دانا  السيدة  للمشروع  الختامي  الحفل  حضرت  وقد 
فطيس  الجازي  والسيدة  الدولة،  لدى  األمريكية  المتحدة  الواليات 
إدارة  ومدير  قطر،  بجامعة  الطالبية  األنشطة  إدارة  مدير  المري، 
والعلوم،  اآلداب  كلية  من  الجاجا  زكريا  الطالب  »بادر«  مشروع 

إضافة إلى عدد من األساتذة والطالب. 
التطوعي  العمل  على  الجامعي  المجتمع  لتشجيع  الفعالية  وهدفت 
ونشر  التعاون  روح  وتنمية  للمتطوعين  الشخصية  القدرات  وصقل 
الختامي  الحفل  تخلل  حيث  المجتمع،  في  التطوعي  العمل  ثقافة 
والطالبات  الطالب  قبل  من  التطوعية  المشاريع  لجميع  عرض 
لشرح آليات عمل المشاريع وأهدافها، إضافة إلى عرض إلنجازات 

مشروع »بادر« خالل العام 2014.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت السيدة دانا سميث: أشكر جامعة قطر 
على إتاحتها فرصة المشاركة لي في هذا المشروع التطوعي، كما 
المنسقين  جميع  أشكر  كما  البرنامج،  في  التطوعية  للفرق  أبارك 
األكاديميين والداعمين لهذا البرنامج التطوعي في قطر. وأضافت: 
بين  التطوعي  العمل  ثقافة  لتعزيز  كبيرة  أهمية  للبرنامج  »إن 
السرور  دواعي  لمن  نه  واإ القطري،  المجتمع  في  الواعدة  األجيال 

أن ندعم هذا البرنامج التطوعي«.
مشروع  »بادر«  إن  المري:  الجازي  السيدة  قالت  جانبها،  ومن 
وتدريب  التطوع  ثقافة  نشر  بهدف  عام،  قبل  انطلق  تطوعي 
من  يتألف  وكان  الجماعي،  والعمل  القيادة  مهارات  على  الطالب 
نجني  اليوم  هذا  في  ننا  واإ والندوات،  العمل  ورش  من  مجموعة 
المري  بينت  كما  واالجتهاد.  بالجد  مليء  كامل  عام  عمل  ثمار 
والخدمة  التطوع  ومركز  بالجامعة  الطالبية  األنشطة  إدارة  أن 
من  وتمكينهم  الشباب  مهارات  صقل  على  حريصان  المجتمعية، 
في  الفائدة  لنشر  تسعى  التي  خاصة  التطوعية،  مشاريعهم  بدء 
المجتمع. وأضافت: إننا كمؤسسة تعليمية نؤمن بدورنا في تطوير 
مجتمعنا،  ونفع  اإليجابي  التأثير  على  وقدراتهم  الطالب  مهارات 
وباألخّص مهارات القيادة والمسؤولية المجتمعية التطوعية، ونؤكد 
األساسية  اللبنة  ألنهم  الواعدة  الشبابية  للمشاريع  المستمر  دعمنا 

مجتمعاتنا. عليها  تقوم  التي 
»بادر«  مشروع  مدير  الجاجا،  زكريا  الطالب  أعرب  جانبه،  من 
المتحدة،  الواليات  سفارة  قدمته  الذي  الكبير  للدعم  شكره  عن 
مؤكًدا  والتدريب،  للتطوير  تكلم  ومركز  الرياضي،  العربي  والنادي 
أن هذا الدعم كان له الدور الكبير في نجاح المشروع والتواصل 
بين الشباب، وأضاف إن المشروع مّر على مراحل خاض خاللها 
العديد  وتحقيق  عليها  التغلب  استطاعوا  التي  التحديات  الطالب 

والمشاريع. المبادرات  من 
اللجنة  أعلنت  الحفل  ختام  وفي 
في  الفائزة  المشاريع  نتائج 
بالمركز  فاز  فقد  البرنامج، 
وجاء  إعمار،  مشروع  األول 
في المركز الثاني مشروع القائد 
»ما  مشروع  وفاز  الصغير، 
أما  الثالث،  بالمركز  فرق«  بينا 
مشروع  في  قائد  أفضل  جائزة 
نصيب  من  جاءت  فقد  بادر 

نمير  قمر  للطالبة  قائدة  أفضل  وجائزة  شلباية،  طارق  الطالب 
دروزة.

مركز التطوع والخدمة المجتمعية يختتم فعاليات مشروع 
»بادر« التطوعي

بحضور سفير الواليات المتحدة في الدوحة 

اختتمت في جامعة قطر فعاليات مشروع »بادر« التطوعي، والذي يشرف عليه كل من مركز التطوع والخدمة 
أوسطية. الشرق  األمريكية  الشراكة  ومبادرة  المجتمعية، 

الختامي الحفل  في  كلمتها  تلقي  األمريكية  السفيرة 

الجاجا زكريا  الطالب 

لقطاع شؤون  السنوي  اللقاء  في  ألقاها  التي  كلمته  في  ذلك  جاء 
الطالب والذي عقد في 3 من نوفمبر الماضي بقاعة بن خلدون. 
وثمن الدكتور عمر خالل اللقاء الجهد الكبير الذي يبذله موظفو 
أعداد  ازدياد  في  المتمثلة  الجديدة  التحديات  مواجهة  في  القطاع 
توقعات  أن  موضحا  المستقبلية،  توقعاتهم  دائرة  واتساع  الطلبة، 
مضت،  قليلة  سنوات  منذ  توقعاتهم  عن  تختلف  اآلن  الطلبة 
وأضاف قائال: »البد أن نكون قادرين على تحقيق هذه التطلعات 
الجديدة بتقديم أفضل ما لدينا لطالبنا، وال يتم ذلك إال من خالل 
هذا  في  اآلخرين  تجارب  على  واالطالع  الطلبة،  مع  التحاور 

المجال«. 
وأضاف الدكتور عمر إن هدف القطاع هو تحقيق نجاح الطلبة 
ومهيئأ  منتجًا  ليصبح  الطالب  مساعدة  أن  موضحا  الجامعة،  في 
مبادئ  ولديه  وواجباته  يعرف مسؤولياته  العمل  في سوق  للخدمة 
كل  وعلى  النجاح  عالمات  أهم  من  يعد  القرار،  واتخاذ  القيادة 
موظف في القطاع تقديم المساعدة من موقعه لخدمة هذا الهدف.

السنة  طالب  على  التركيز  ضرورة  على  عمر  الدكتور  وشدد 
أن  موضحا  المتاحة،  اإلمكانات  بجميع  ومساعدتهم  األولى 
الدراسات تشير إلى أن الطالب الذي يستطيع أن يكون ناجحا في 
بداية مسيرته الدراسية حري به أن يكون ناجحا في باقي مشواره 
األكاديمي، حيث بدأت الجامعات تفكر في طرق ووسائل تساعد 

من خاللها هذه الشريحة من الطالب.
اليافعي  األستاذ صالح  قدم  السنوي  اللقاء  فعاليات  هامش  وعلى 
رئيس تطوير قسم المهارات الحياتية في أكاديمية أسباير محاضرة 
العدوى  العمل،  أثناء  عالية  نفسية  بلياقة  تتمتع  »كيف  بعنوان 
اإليجابية والسلبية في بيئة العمل« تناول خاللها الفرق بين الدافع 
مثل  الخارجية:  العوامل  في  يتمثل  الحافز  أن  مبينا  والحافز، 

شهادة التقدير وزيادة الراتب، أما الدافع فهو شعور داخل اإلنسان 
يدفعه لتحقيق ذاته بوجود حافز أو بدونه.

الضغوط  وسط  النفسية  اللياقة  محاضرته  في  اليافعي  تناول  كما 
النفسية  اللياقة  أن  موضحا  الواقعية،  الحياة  وفي  العمل  بيئة  في 
هي أن تتمتع بدافع داخلي قوي يعطيك نوعا من المتانة النفسية 
عمل  مناخ  وجود  ضرورة  على  مشددا  الضغط،  تحت  لتعمل 

للموظفين. النفسية  اللياقة  لتعزيز  مناسب 
العدوى  قانون  إلى  بالتطرق  محاضرته  اليافعي  صالح  واختتم 
اإليجابية  المشاعر  نقل  يمكنه  الموظف  أن  على  ينص  الذي 
رفع  وأساليب  طرق  إلى  تطرق  كما  العمل،  بيئة  في  والسلبية 
الدافعية ومنها: إخالص النية هلل سبحانه وتعالى، واالقتداء بنبينا 
محمد صلى اهلل عليه وسلم، واستشعار فضل قطر علينا، إضافة 

إلى جانب إيجاد بيئة عمل محفزة.

في اللقاء السنوي لقطاع شؤون الطالب

د. عمر األنصاري: هدف القطاع هو تحقيق نجاح الطلبة 
الدور الذي يلعبه القطاع في  أكد الدكتور عمر األنصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب على أهمية 

التعليمية  العملية  له دورا مهما وجوهريا ال يستقيم سير  أن  إلى  التعليمية، مشيرا  العملية  تعزيز ودعم 
بالجانب  التي يقوم بها القطاع سواء ما يتعلق منها  الخدمات والمهام  الكبير من  بدونه، وذلك للعدد 

التعليمية  العملية  الخدمات واألنشطة الطالبية، والتي تصب كلها في هدف واحد وهو دعم  أو  األكاديمي 
العمل.  لسوق  مؤهلين  خريجين  وإعداد 

االفتتاح د. عمر األنصاري يلقي كلمة 
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»علِّم  فعالية  قطر  بجامعة  المهنية  الخدمات  مركز  استضاف 
الرئيس  فخرو  عبداهلل  محمد  السيد  بحضور  وذلك  قطر«  ألجل 
التنفيذي لمنظمة علم ألجل قطر، والسيد هابس آل حويل مسؤول 
أخصائي  ياسر  ابراهيم  والسيد  الخارجية  والعالقات  االستقطاب 
مبارك  والسيد  قطر،  ألجل  علم  منظمة  في  مواهب  استقطاب 
جعيثن الدوسري منسق الفعاليات بمركز الخدمات المهنية بجامعة 
الجامعة،  وخريجي  طالب  من  العديد  الفعالية  حضر  كما  قطر، 
تلعبه  الذي  والدور  المنظمة  برؤية  التعريف  إلى  الفعالية  وهدفت 

القطري. المجتمع  في خدمة 
وقال السيد محمد فخرو إن المنظمة تهدف الستقطاب الشباب من 
قيادية إلعدادهم  دماجهم في برامج  الجامعات في قطر واإ خريجي 
وتطويرهم ليصبحوا قادة المستقبل في الصفوف الدراسية وخارجها، 
من  الطالب  يتلقاها  التي  والمهارات  الخبرات  طريق  عن  وذلك 

المتميزة في منظمة علم ألجل قطر. التعليمية  الكوادر 
تستقطب  إن »علِّم ألجل قطر«  آل حويل،  السيد  قال  جانبه  من 
بشرط  البكالوريوس،  شهادة  على  الحاصلين  المتميزين  الخريجين 
تعليمي  كادر  تكوين  بغية  وذلك  واإلنجليزية،  العربية  اللغة  إجادة 
قادر على تحقيق رؤية المنظمة، موضحا أن المنظمة نجحت في 

المتميزة. القطرية  الكوادر  العديد من  استقطاب 
محلية  منظمة  قطر«  ألجل  »علِّم  منظمة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
عبر  قطر،  في  التعليم  تحديات  مواجهة  في  تساهم  حكومية  غير 
مكانيات الشباب الذين يتمتعون بشخصيات  االستفادة من قدرات واإ
 قيادية في منظومة المدارس المستقلة. وتنتقي منظمة »علِّم ألجل 

قطر« بعناية شديدة شباب الخريجين والموظفين الذين يرغبون في 
المقيمين،  أو  المواطنين  من  كانوا  سواء  قطر،  لدولة  الجميل  رد 
وتمنحهم فرصة للتدريس لمدة عامين في إحدى المدارس المستقلة 

في قطر.

طلبة الجامعة يتعرفون على مبادرة »علِّم ألجل قطر« 

للخريجين  تعريفًيا  لقاًءا  قطر  بجامعة  التسجيل  إدارة  استضافت 
السنوية  العلمي  التميز  جائزة  على  للحصول  المرشحين  المتميزين 
عبداهلل  حسن  السيد  الفعالية  حضر  وقد  الدولة.  مستوى  على 
المحمدي رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة والسيد ناصر المري مدير 
إدارة التسجيل، و د. سبتي فوفو رئيس قسم هندسة وعلوم الحاسب 
الجامعي  الطالب  فئة  العلمي  التميز  جائزة  تحكيم  لجنة  ورئيس 
والسيد يعقوب حسين، منسق جائزة التميز، والطلبة المتميزين من 

قطر.  جامعة 
ونظمت لجنة تحكيم جائزة التميز العلمي - فئة الطالب الجامعي 
إعداد  وكيفية  الجائزة  ومعايير  شروط  لشرح  اللقاء  هذا  المتميز 
وخريجات  خريجي  من  لفيف  وحضره  الطالب،  إنجازات  ملف 
فئة  العلمي  التميز  جائزة  على  التنافس  في  الراغبين  قطر  جامعة 

الثامنة. نسختها  في  المتميز  الجامعي  الطالب 
»نفخر  المري:  ناصر  أ.  قال  اللقاء،  في  ألقاها  التي  كلمته  وفي 
بأّن حوالي عشر طلبة من جامعة قطر حصلوا على جائزة التميز 
ثقة  على  ونحن  الماضي.  العام  الجامعي-  الطالب  فئة  العلمي- 
المسؤولية في  المتميزين سيكونون على قدر من  الطلبة  بأن  تامة 
استكمال ملفاتهم وتقديمها للجنة المختصة. كما أننا على استعداد 
تُثبت  التي  المعنّية الستخراج مستنداتكم  الجهات  للتواصل مع  تام 

والتدريبية«.  والقيادية  التطوعية  أعمالكم 
جائزة  أن  على  المحمدي  اهلل  عبد  حسن  األستاذ  أّكد  جانبه  من 
الكريمة  الرعاية  من  أهميتها  تكتسب  دولة،  العلمي مشروع  التميز 
البالد  أمير  ثاني  تميم بن حمد آل  الشيخ  السمو  لحضرة صاحب 

والمهارات  المواهب  أصحاب  على  التعرف  إلى  وتهدف  المفدى، 
الطلبة،  من  القيادية  والصفات  واألكاديمية  العلمية  والقدرات 
في  العلمية  وامكاناتهم  تميزهم  وتوظيف  ورعايتهم،  بهم  واالهتمام 

التنموية.  الدولة  توجهات  خدمة 
ومن جهته، قدم الدكتور سبتي فوفو عرضًا تقديميًا في االجتماع 
تمنح  جائزة  هي  المتميز  الجامعي  الطالب  جائزة  أن  فيه  أوضح 
وغير  األكاديمي  المستوى  على  المتميزين  الجامعات  لخريجي 
يكون  أن  منها:  محددة  تنافسية  ومعايير  لشروط  وفقًا  األكاديمي 
المرشح قطري الجنسية تخرج من إحدى الجامعات المعتمدة وفق 
كلية  من  أو  قطر  جامعة  من  أو  للتعليم  األعلى  المجلس  قوائم 
الدراسي  العام  نفس  في  متخرجًا  يكون  وأن  األطلنطي،  شمال 
وان  الخارج،  في  والدارسين  البعثات  طالب  ذلك  من  ويستثنى 
يكون الطالب حاصاًل على تقدير 3.6 فأكثر من إجمالي مجموع 

الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
األكاديمية-  -غير  التقييمية  المعايير  سبتي  الدكتور  شرح  كما 
للجائزة  التقديم  وطريقة  الجامعي،  الطالب  في  توفرها  ينبغي  التي 
عن طريق ملء استمارة الترشيح المتوفرة على الموقع اإللكتروني 
رفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، كما  للمجلس األعلى للتعليم واإ

التقديم للجائزة عن طريق إدارة التسجيل. يمكن 
شروط  وفق  ُتمنح  العلمي  التميز  جائزة  أن  على  اإلشارة  تجدر 
عليها  ُتشرف  التمحيص،  من  دقيقة  عملية  وبعد  تنافسية  وأسس 
من  مجموعة  عضويتها  في  تضم  المستوى،  رفيعة  تحكيم  لجان 

والتعليم. التربية  في حقل  المتميزين  الخبراء 

لجنة تحكيم جائزة التميز العلمي تعقد لقاًء تعريفيًا لخريجي 
جامعة قطر

السيد هابس آل حويل يقدم عرضا عن المبادرة
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وتهدف الفعالية إلى تشجيع الطالبات اللواتي يخططن لالنخراط في 
مجال األعمال والتجارة، على عرض منتجات مشاريعهن الخاصة 
وتطوير مهاراتهن، وتقديم الدعم الالزم لهن. وضم المعرض منتجات 
والمشروبات  واالكسسوارات  والعباءات  المالبس  منها:  متنوعة 

والمأكوالت البسيطة والمفارش والورود.
وفي تعليق على هذه الفعالية، قالت السيدة الجازي المري مدير إدارة 
االنشطة الطالبية: »نسعى في إدارة األنشطة الطالبية لتوفير فرص 

إبداعية للطالبات ومساعدتهن في اكتساب مهارات مختلفة في شتى 
المجاالت. وجاءت فكرة تاجرات الجامعة إلكسابهن مهارات مرتبطة 
بريادة األعمال والتوسع في المشاريع الصغيرة. كما يسعدنا اإلقبال 
والجهات  الطالبات  قبل  من  الفعالية  هذه  على  السنوي  المتزايد 

الداعمة لمثل هذه األنشطة«. 
بداية:  مركز  عام  مدير  الخليفي،  صالح  السيد  قال  جانبه  من 
قطر،  جامعة  تاجرات  لفعالية  الرسمي  الراعي  نكون  أن  »يسعدنا 

 نظمت إدارة األنشطة الطالبية معرض » تاجرات« السنوي في نسخته الثالثة وذلك في الفترة من 
2 – 6 نوفمبر 2014، بالتعاون مع مركز بداية لريادة األعمال والتطوير المهني وبمشاركة 17 طالبة من 

جامعة قطر.

مئات الطالبات يشاركن في معرض تاجرات في نسخته الثالثة 

يعد فرصة ثمينة للتهيئة لسوق العمل 

الجازي المري: نسعى إلكساب الطالبات مهارات مرتبطة بريادة األعمال والتوسع في المشاريع الصغيرة

صالح الخليفي: مطلوب تضافر جهود كافة المؤسسات في قطر لترسيخ مفهوم مناخ األعمال المحلي

والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة والمهارات الوظيفية لدى الطالبات 
قدرات  تعزيز  شأنها  من  التي  التنموية  الصغيرة  المشاريع  ودعم 
من  البّد  بأنه  وأضاف  المجتمع«،  متطلبات  مع  للتكيف  الطالبات 
لترسيخ  قطر  في  المعنية  والجهات  المؤسسات  كافة  تضافر جهود 

مفهوم مناخ األعمال المحلي.
وقالت األستاذه سلوى زينل رئيس قسم الفعاليات السنوية والمشرف 

طالبات  لتشجيع  كمحاولة  الفعالية  هذه  »تأتي  الفعالية:  على  العام 
عرض  على  والتجارة،  األعمال  مجال  يخضن  اللواتي  الجامعة 
منتجات مشاريعهن الخاصة، في بيئة خصبة وتطويرهن. وتقدمت 
بالشكر لمركز بداية لريادة االعمال والتطوير المهني على وجودهم 
في هذا الحدث والذي يعد فرصة لتوجيه الطالبات اللواتي يطمحن 

بعمل مشاريع مستقبلية«.
حدى الطالبات المشاركات   وتقول الطالبة آمال في كلية الهندسة واإ
في المعرض: »هذه هي المرة األولى التي أشارك فيها في معرض 
تاجرات جامعة قطر، حيث ذاع صيته على مدار العامين الفائتين، 
فأحببت أن أكون إحدى »التاجرات«، وخصوصا أن التنظيم الجيد 
ساهم في إنجاح الفعالية حتى اآلن. وأضافت: أقوم ببيع اكسسوارات 
األشياء  تلك  مثل  إن  تجميل حيث  وأدوات  وورود  محمولة  هواتف 
تجذب الطالبات، خصوصا أن هذا المعرض نال إعجاب جمهور 

الطالبات والموظفات حتى أعضاء هيئة التدريس بالجامع«ة.
االجتماعية:  الخدمة  بقسم  طالبة  الحسين  عائشة  قالت  جهتها  من 
الورود  أن  وجدت  المعرض، حيث  في  لي  الثالث  العام  هو  »هذا 
تستقطب كثيًرا من الطالبات، وأن بيع الورود كانت مجرد فكرة لكنها 
بفضل  تطورت  عرضها  طريقة  أن  وخصوًصا  كبيًرا  نجاًحا  القت 

اقتراحات زميالتي الطالبات«.
أما روضة الكواري، طالبة بكلية اإلدارة واالقتصاد، فترى أن البيع 
التي  المنتجات  بعض  ببيع  تقوم  وهي  دراستها،  من  جزء  والشراء 
واالكسسوارات  اليدوية  الحقائب  مثل  الطالبات  اهتمام  في  تدخل 
المشاركة  في  سعادتها  عن  معربة  المدرسية،  األدوات  وكذلك 
بالمعرض، كون هذه هي المرة األولى في المعرض والتي تأمل أن 

يستمر الحدث كل عام.

المقدمة  المنتوجات  »التاجرات« تقدم شرحا عن  إحدى 
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فعالية  قطر  جامعة  في  االجتماعية  والخدمة  التطوع  مركز  نظم 
يوم التطوع العالمي في إطار المشاركة باليوم العالمي للمتطوعين 
الذي اعتمد من قبل األمم المتحدة في عام 1985 والذي تحتفل 
به بلدان العالم في الخامس من ديسمبر من كل عام. ويهدف هذا 
الحدث إلى شكر المتطوعين على جهودهم واالعتراف بأهمية دور 
االحتفال  وشمل  واالقتصاد.  المجتمع  تنمية  في  التطوعي  العمل 
لتعطي  »اعمل  شعار  تحت  المختلفة  المحطات  من  مجموعة 
واحد«،  الخيرية وهما »قلب  قطر  برنامجي  األمل« وهي: محطة 
برنامج  وهو  الخير«،  و»سفاري  اليمن،  في  اإلغاثة  برنامج  وهو 
الخير«، ومحطة »تجربتي في  إفريقيا، ومحطة »فينا  اإلغاثة في 

مشروعي« ومحطة »وقفة وفاء« .
»قلب  برنامج  نجوم  استضافة  تمت  األولى،  المحطة  وفي 
الجحوشي  سالم  المي،  عادل  الكواري،  سعدون  محمد  واحد«: 
سيف،  إبراهيم  الخير«:  »سفاري  برنامج  ونجوم  الغياثين،  وعلي 
محمد المال، سلمان يوسف، محمد الغامدي، معاذ عون اهلل وعبد 
اإلغاثي  العمل  في  تجربتهم  عن  تحدثوا  الذين  الشمري  الرحمن 
التي واجهتهم. ويهدف  التطوعية والتحديات  السياحة  أو  الخارجي 
هذا الحوار إلى إيصال رسالة إلى الطالب مفادها أنه بإمكان كل 

إلى  الخير  لعمل  فرصة  الخارجية  رحالته  من  يجعل  أن  شخص 
السياحة. جانب 

للطالب  يتيح  ما  وهو  الخير«  »فينا  الثانية  المحطة  وشملت 
للدول  ريعه  يعود  والذي  الميداني  الخيري  التطوعي  العمل  تجربة 
السيارات  غسل  في  الطلبة  مشاركة  طريق  عن  وذلك  المتضررة 

الخيري. الطبق  والطالبات في 
فرصة  للطالب  مشروعي«  في  »تجربتي  الثالثة  المحطة  وأتاحت 
التطوع  مركز  مظلة  تحت  تعمل  تطوعية  مشاريع  على  التعرف 
والخدمة المجتمعية في جامعة قطر مثل مصرف الوقت، مشروع 

ثقافة التطوع – بادر، وجوالة جامعة قطر.
المجتمعية:  والخدمة  التطوع  مركز  رئيس  العلي  منيرة  وقالت 
في  العالم  بلدان  مع  للمشاركة  العالمي  التطوع  يوم  تنظيم  »يسرنا 
الطالب  لتشجيع  المناسبة  هذه  وأنتهز  للمتطوعين.  العالمي  اليوم 
تنمية  في  واإلسهام  والتطوعية  االجتماعية  األعمال  في  لالنخراط 
دولة  تشهده  الذي  الهائل  والتطور  النمو  ظل  في  المجتمع  وبناء 
الحلول  إيجاد  عبر  المشاكل  لمعالجة  نبادر  أن  ينبغي  كما  قطر. 

المجتمع والعمل على تطويره«. إلى  الخدمات  المناسبة وتقديم 

جامعة قطر تشجع الطالب لالنخراط في األعمال التطوعية

بمناسبة يوم التطوع العالمي

نظمتها  التي  الطالبية  لألندية  السنوي  الملتقى  فعاليات  اختتمت 
الطالب.   قبل  من  الفت  حضور  وسط  الطالبية  األنشطة  ادارة 
وبلغ عدد االندية الطالبية المشاركة 50 ناٍد طالبي متنوع، وقد 
هدفت الفعالية الى تعريف الطلبة باألندية وأهدافها، وفتح الباب 
حيث  إليه.  يطمحون  الذي  الطالبي  بالنادي  لاللتحاق  أمامهم 
وتمنح  نجازاتها،  واإ وبأهدافها  بنفسها  تعرف  كي  األندية  تجتمع 

عضويتها لمزيد من األعضاء والعضوات.
وبهذه المناسبة قالت السيدة ريسة الدوسري، المسؤول العام عن 
لعرض  يهدف  الطالبي  الملتقى  »إن  الطالبية:  األندية  ملتقى 
المنظمات  لقيادة  الطلبة  وتدريب  واستراتيجياتها  األندية  سياسات 
توعيهم  تدريبية  ورش  طرح  طريق  عن  أفضل  بشكل  الطالبية 

الطالبي وأثره على مجتمعهم«. العمل  بأهمية 
وأشارت إلى أن األندية تنقسم إلى قسمين أندية أكاديمية تهدف 
إلى ربط الطالب بالتخصص، ولهذا تكون األنشطة منصبة على 
المواهب  تنمي  أكاديمية  غير  وأندية  األكاديمية،  المهارات  تنمية 

الشخصية. وتصقل  العامة 
الطالب  دور  تفعيل  في  تساهم  الطالبية  األندية  بأن  وأضافت 
االبداعية،  الحركة  ودعم  الرأي  حرية  وتشجع  القرار،  اتخاذ  في 

االندية  وتعد  إمكاناتهم وطموحهم.  أقصى  لتحقيق  الطلبة  وتدعم 
االنشطة  إدارة  إشراف  تحت  تقع  طالبية  منظمات  والجمعيات 
وحياتية  تعليمية  خبرة  بناء  في  هامًا  دورًا  وتلعب  الطالبية، 
أكاديمية  غير  أنشطة  لممارسة  الفرصة  لهم  وتتيح  الطلبة،  لدى 
الذين  مع زمالئهم  الجامعة  مجتمع  في  االندماج  على  تساعدهم 

االهتمامات. نفس  معهم  يتشاركون 
التميز  طالب  نادي  رئيس  الشيخ،  رندا  قالت  جانبها  من 
األكاديمي: »إن وجودنا بالفعالية يأتي للتعريف بكل من برنامج 
التميز األكاديمي، والنادي الطالبي وأنشطته وأضافت: أن نادينا 
العلم  بين  تمزج  للطالب  وتعليمية  ترفيهية  فعاليات  إقامة  هدفه 

والمرح وتعزز من قيمة البرنامج وترابط أفراده«.
نادي  من  الحق  امداد  الحق  امين  الطالب  قال  جانبه  ومن 
الكثير  اكتسبت  المناظرات  لنادي  انضمامي  »بعد  المناظرات: 
منها:  الجامعي،  للطالب  لها  التي ال غنى  المهمة  المهارات  من 

ارتجاليا«. الجمهور  كيفية خطاب 

50 ناديًا طالبيًا في الملتقى السنوي لألندية الطالبية 

لتطوير مهارات الطلبة القيادية والشخصية 

العالمي التطوع  بيوم  المتحدثين  من  الطالبية جانب  األندية  على  يتعرفون  الجامعة  طالب 
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نارية وفاز  المراكز األولى في مسابقة أفضل دراجة  تم تكريم  وقد 
فيها عبداهلل حجاج، والشيخ أحمد بن محمد آل ثاني والطالب محمد 

سعد الخالدي.
وتعليقا على الحدث، قال السيد عبداهلل اليافعي: » من منطلق رغبتنا 
مهاراتهم  وتطوير  وصقل  هواياتهم  بممارسة  الجامعة  طلبة  بدعم 
وقدراتهم فقد تم انشاء نادي الدراجات النارية، وهذه الفعالية باكورة 

لها  الموضوعة  األهداف  تحقق  أن  نتمنى  والتي  النادي  فعاليات 
ومنها التوعية بقوانين واشتراطات األمن والسالمة الخاصة برياضة 
الدراجات سواء في نوعية اللباس المخصص لممارسي هذه الهواية 
وسالمة  سالمتهم  على  للمحافظة  وذلك  للقيادة  اآلمنة  الطريقة  أو 

االخرين«.

اليافعي: نسعى للتوعية بقوانين واشتراطات األمن والسالمة 
لرياضة الدراجات النارية

أطلق نادي الدرجات النارية في الجامعة )كيو يو بايكرز( أولى فعالياته تحت شعار »معرض جامعة 
قطر للدراجات النارية«، وذلك بحضور السيد عبداهلل اليافعي مساعد نائب رئيس الجامعة للحياة 

والخدمات الطالبية وجمع غفير من المهتمين بالدراجات النارية الذين قدروا بأكثر من 250 سائق من 
دولة قطر ومن دول خليجية مجاورة. 

250 سائقًا بأولى فعاليات نادي الدراجات النارية
وأكد اليافعي أن من ضمن األهداف التي نسعى إلى تحقيقها إتاحة 
ستنعكس  والتي  الفعاليات  تنظيم  في  لالنخراط  لطالبنا  الفرصة 
والتنظيم  التخطيط  في  الطلبة  وقدرات  مهارات  على  إيجابي  بشكل 
والتواصل وحل المشاكل وغيرها من المهارات التي يحتاجها الطالب 

بشكل عام ولسوق العمل بشكل خاص.
الخالدي  محمد  النارية  للدراجات  الجامعة  فريق  رئيس  ثمن  وبدوره 
الجامعة  في  المسؤولين  قبل  من  الحدث  لقيه  الذي  الكبير  الدعم 
أن  إلى  مشيرًا  المرور  دارة  واإ النارية،  للدراجات  القطري  واالتحاد 
هذه الفعالية تهدف إلى ترويج ثقافة الدراجات النارية في المجتمع 
التي  السليمة  والقيادة  السالمة  معايير  على  الضوء  لقاء  واإ القطري 

يجب أن يتبعها هواة الدراجات النارية.
من  أكثر  بمشاركة  الدولية  لوسيل  حلبة  من  المسيرة  انطلقت  وقد 
حيث  الجامعة،  بإستاد  الحدث  أرض  إلى  وصوال  سائقا   250
االتحاد  من  وممثلين  بالنادي  اإلدارية  اللجنة  أعضاء  استقبلهم 
النارية.  بالدراجات  المهتمين  من  وعدد  النارية  للدراجات  القطري 
وكان المشاركون على موعد مع مسابقة الختيار أفضل دراجة نارية 

في 9 فئات مختلفة للدراجات النارية كتشابر وهايبوزا كستم وسوبر 
سبورت وهارلي كستم وفئات أخرى، حيث شهدت المسابقة مشاركة 

30 سائقًا.

اليافعي يكرم  الفائز بالمركز األول السيد عبد اهلل 

النارية الدراجات  جانب من مسيرة 

1415



الفريق  على  فوزه  بعد  البطولة  بلقب  المغربي  الفريق  تتويج  وجاء 
ليحل  الختامية  المباراة  في  هدفين  مقابل  أهداف  بثالثة  الصومالي 
بالمركز  الجزائري  الفريق  وتوج  الثاني،  بالمركز  الصومالي  الفريق 
مباراة  في  العراقي  الفريق  على  الترجيح  بركالت  فوزه  بعد  الثالث 
تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت قبيل المباراة الختامية.  
رئيس  نائب  مساعد  اليافعي  عبداهلل  السيد  أكد  المناسبة  وبهذه 
الجامعة للحياة الطالبية والخدمات أن هذه البطولة تأتي في إطار 
حياة  في  الرياضي  الجانب  تعزيز  إلى  الرامية  الجامعة  سياسة 
تلعبه  الذي  والبارز  الفعال  بالدور  منها  يمانا  واإ الجامعي  الطالب 
الرياضة في بناء شخصية الطالب الجامعي، وذلك من خالل تقديم 

دورية  بصورة  تطرح  التي  والترفيهية،  الرياضية  البرامج  من  العديد 
إلى  باالنتماء  إحساسهم  وتعزيز  البدنية  الطالب  قدرات  بناء  بغية 

والمجتمع. الجامعة 
إن  والترفيه:  الرياضة  قسم  النعيمي رئيس  أسماء  قالت  من جانبها 
تنظيم هذه البطولة يهدف إلى ربط الطلبة باألنشطة الرياضية التي 
الكفاءة  ورفع  لهم،  األكاديمي  الجانب  على  إيجابي  بشكل  تنعكس 
البدنية لديهم ونشر الوعي الرياضي في المجتمع الجامعي، موجهة 
البطولة  إنجاح  في  لمساهمته  القدم  لكرة  القطري  لالتحاد  الشكر 
وتوفير لجنة للتحكيم في البطولة، كما شكرت سفارات جميع الدول 

المشاركة.

توج الفريق المغربي بلقب بطولة جامعة قطر الدولية لخماسيات كرة القدم، والتي أقيمت 
بالتعاون مع االتحاد القطري لكرة القدم، وتنافس على لقبها عشرين فريقا من عشرين دولة يمثل 

كل فريق من تلك الفرق طالب الجامعة إلى جانب عناصر من شرائح المجتمع.

تتويج الفريق المغربي ببطولة الجامعة الدولية لخماسيات 
كرة القدم 

بمشاركة عشرين دولة 

عبد اهلل اليافعي: الجامعة تولي اهتماما كبيرا للجانب الرياضي في حياة الطالب

أسماء النعيمي: األنشطة الرياضية تنعكس بشكل إيجابي على الجانب األكاديمي للطلبة

والترفيه  الرياضة  بقسم  أخصائي  ميلود ويري  السيد  قال  من جهته 
مجموعات  أربع  على  وزعت  الفرق  إن  البطولة:  على  والمشرف 
مختلفة تضمنت كل منها خمس دول، مشيرا إلى أن البطولة حظيت 
بالشأن  والمهتمين  والمجتمع،  الطالبية  األوساط  في  واسع  باهتمام 
اإلتحاد  بادرة  شكر  كما  وخارجها،  الجامعة  داخل  من  الرياضي 
القطري لكرة القدم ممثل في لجنة الحكام بتوفير حكام للبطولة مما 
الدائم وشكرا  تعاونه  القدم على  فشكرا التحاد  إضافية  قوة  أعطاها 
لطالب  موصول  والشكر  التظاهرة  هذه  انجاح  في  ساهم  من  لكل 

العمل الجزئي على بصماتهم الواضحة في التنظيم واإلعداد .
التي  الكبيرة  الجهود  البطولة  المشاركون في  الطالب  ثمن  وبدورهم 
تبذلها إدارة األنشطة بالجامعة في مثل هذه الفعاليات معبرين عن 
سعادتهم بالمشاركة في البطولة والتي تعد فرصة بالنسبة لهم الختبار 
قدراتهم الرياضية والعمل على تنميتها وتطويرها، مؤكدين أن أهمية 
البطولة تكمن في كونها تمد جسور التواصل بين الجاليات بداخل 

شرائح  بين  واإلخاء  الود  روابط  وتقوي  وخارجه،  الجامعي  الحرم 
المجتمع، كما أنها تعزز الروح الرياضة والثقة بالنفس لدى الطالب.

لشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  مساعد  قام  الختامية  المباراة  وبعيد 
عبد  السيد  من  كل  بحضور  وذلك  الفائزة  الفرق  بتكريم  الطالب 
مختار  والسيد  المغربي  السفير  ونائب  مفوض  وزير  دينار  الرزاق 
من  عدد  جانب  إلى  الصومالية،  بالسفارة  المستشار  يوسف  علي 
أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في عدد من السفارات بالدولة.

نال  حيث  البطولة،  جوائز  بتوزيع  الرياضي  الحدث  هذا  واختتم 
الالعب عبد اإلله بن نعيم من الفريق المغربي كأس أحسن العب 
الرحمن  البطولة من نصيب عبد  فيما كان كأس هداف  بالبطولة، 
الحمادي من الفريق القطري، كما حظي زيد عبد الفتاح من الفريق 
العراقي بكأس أحسن حارس بالبطولة أما درع الفريق المثالي فكان 

من نصيب الفريق اإلريتري.

والصومالي المغربي  الفريق  بين  الختامية  المباراة  من  جانب 

المغربي للفريق  البطولة  كأس  تسليم 
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للبترول  أطلقت جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وميرسك قطر 
المهارات  لتنمية  البرامج  أحدث  من  يعتبر  والذي  »ابدأ«  برنامج 
إطالق  ويتوافق  قطر،  في  الجامعات  وطالبات  لطالب  القيادية 
لتحقيقها  تسعى  والتي  التنموية  الدولة  أهداف  مع  »ابدأ«  برنامج 
تنشئة  على  أساسي  بشكل  تتركز  والتي  القريب،  المستقبل  في 
في  والخاص  العام  القطاعين  سيتصدرون  الذين  القادة  وتطوير 
والشركات  المؤسسات  لحاجة  انعكاسا  يشكل  انه  كما  المستقبل، 
امتالكهم  إلى  باإلضافة  وطموح،  حماس  ذوي  جدد  لخريجين 

الحقيقية. القيادية  للصفات 
رئيس  نائب  مساعد  اليافعي،  عبداهلل  السيد  عبر  المناسبة  وبهذه 
برنامج  بإطالق  سروره  عن  والخدمات  الطالبية  للحياة  الجامعة 
البرنامج  هذا  نطلق  أن  سرورنا  دواعي  من  »إنه  وقال:  »ابدأ« 
للبترول،  قطر  وميرسك  خليفة  بن  حمد  جامعة  مع  مشترك  بشكل 
الجامعيين،  الطلبة  مهارات  تطوير  في  بالغة  أهمية  من  له  لما 
في  المستقبل  قادة  قدرات  لتطوير  منصة  بمثابة  يصبح  أن  آملين 
لضمان  الشراكة  تلك  مظلة  تحت  سويًا  »سنعمل  وأضاف:  قطر« 
قطاع  ورؤية  رسالة  مع  ومتناغم  مستمر  بشكل  البرنامج  تطوير 
للطلبة،  مناسبة  تعليمية  بيئة  خلق  الى  تهدف  التي  الطالب  شئون 
تعزيز  شأنها  عالية، من  كفاءة  ذات  مبتكرة وخدمات  برامج  وتقديم 
ليتوافق  الشخصي  وتطورهم  التعليمية  خبرتهم  ثراء  واإ الطلبة  انخراط 
أنفسهم«.  والطلبة  األعمال  وأصحاب  العمل  سوق  احتياجات  مع 

وبدوره قال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني المدير العام للتقطير في 
بارزة  تنموية  للبترول: »لقد شهدت دولة قطر نهضة  ميرسك قطر 
خالل العقد الماضي في قطاعات مختلفة بالدولة خاصة في قطاع 

للكفاءات  العمل  سوق  حاجة  زيادة  إلى  أدى  مما  والنفط،  الغاز 
»ابدأ«  برنامج  برعاية  للبترول  قطر  ميرسك  قامت  ولذلك  المحلية، 
طريق  عن  الطاقة  قطاع  في  المستقبل  قادة  وتنشئة  تطوير  بهدف 
»ابدأ«. برنامج  يقدمها  والتي  العملية  بالتجربة  المصحوبة  الدراسة 

خليفة،  بن  حمد  بجامعة  الطالبية  الحياة  مديرة  قالت  جانبها  ومن 
قطر  في  التعليم  قطاع  شهد  لقد  حسين:  المجيد  عبد  أمينة  السيدة 
نسبة  ارتفعت  حيث  الماضية،  السنوات  خالل  ملحوظًا  تطورا 
بشكل  المختلفة  بالجامعات  القطريات  والطالبات  الطالب  التحاق 
كبير، ولهذا نأمل ان يزيد عدد الطالب الملتحقين ببرنامج »ابدأ« 
لتحقيق  بالجامعات، وذلك  االلتحاق  نسبة  يتماشى مع  بما  كل عام 
العملية  المهارات  وتطوير  األكاديمي  التميز  بين  المطلوب  التوازن 

والشخصية. 
قطر  وميرسك  قطر  وجامعة  خليفة  بن  حمد  جامعة  ممثلي  وقام 
البرنامج  وفوائد  أهداف  بشرح  الصحفي  المؤتمر  خالل  للبترول 
لألنشطة  سردا  وقدموا  بالبرنامج  لاللتحاق  الطالب  اختيار  وكيفية 
خارج  العملية  التجربة  على  أساسي  بشكل  تعتمد  والتي  المختلفة 
متخصصين  إشراف  تحت  ستقام  والتي  الدراسية،  القاعات  نطاق 
بإطالق  الحضور  قام  كما  القيادية،  المهارات  تنمية  برامج  في 

الجديد. اإللكتروني  والموقع  »ابدأ«  شعار 
الذهبية  »ابدأ«  بجوائز  الفوز  من  المشاركين  الطلبة  وسيتمكن  هذا 
خالل  أنجزوه  ما  على  بناًء  مختلفة  فئات  في  والبرونزية  والفضية 

البرنامج. فترة 

جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وميرسك قطر للبترول 
يطلقون برنامج »ابدأ« 

بهدف بناء المهارات القيادية لطالب الجامعات في قطر 

وذلك  صح«  »عيشها  فعالية  الطالبي  اإلرشاد  مركز  نظم 
لسنة  النفسية  للصحة  العالمي  باليوم  االحتفال  بمناسبة 
وموظفيها،  الجامعة  طلبة  من  عدد  الفعالية  حضر   .2014
بالدولة،  المدارس  وطالبات  طالب  من  عدد  إلى  باإلضافة 

الفني. لإلبداع  الشباب  لمركز  التابعين  الرسامين  من  وعدد 
مركز  مدير  عمر  هناء  األستاذة  أشارت  المناسبة  وبهذه 
اإلرشاد الطالبي على أن الهدف من الفعالية هو نشر الوعي 
هم  لمن  مهمة  رسالة  وإليصال  النفسية،  الصحة  أهمية  لبيان 
العون،  يد  لهم  يمد  من  هناك  بأن  المساعدة،  إلى  بحاجة 

المناسب.  العالج  لتلقي  المتوفرة  بالمصادر  ويعرفهم 
أهم  من  النفسية  الصحة  موضوع  بأن  عمر  هناء  وقالت 
لتوعية  به سنويًا  بها جامعة قطر وتحتفل  تهتم  التي  الجوانب 
هذا  يأتي  كما  التدريس،  هيئة  وأعضاء  وموظفيها  طلبتها 
الكثير  معه  حاماًل  جديدة،  بحلة  عام  كل  في  السنوي  الحدث 
من المعلومات القيمة، لتثري حصيلة طلبة الجامعة حول كل 

أهميتها. مدى  وبيان  النفسية  بالصحة  يتعلق  ما 
إدارة  مجلس  عضو  الموسوي  جعفر  األستاذ  عبر  جهته  من 
مع  بالتعاون  سعادته  مدى  عن  الفني  لإلبداع  الشباب  مركز 
فنية  لوحة   26 ب  شارك  المركز  أن  أكد  حيث  قطر  جامعة 
الجماعي من  للرسم  تم توزيعها في معرض فني ولوحة كبيرة 
تضمن  كما  والجمهور،  الطلبة  من  والزائرين  الرسامين  قبل 

المركز. نجازات  واإ وخدمات  ببرامج  أقسام خاصة  المعرض 
بمركز  أول  نفسي  مرشد  الجيلي،  تيسير  األستاذة  وأشارت 
هذا  في  تواجدن  الصيدلة  طالبات  أن  الطالبي،  اإلرشاد 
باألمراض  النفسية  الصحة  بعالقة  الطالبات  لتوعية  الحدث 
طريق  عن  صرفها  يتم  أدوية  لها  تكون  قد  والتي  النفسية 

دواء. بكل  الخاصة  باإلرشادات  االلتزام  الصيدالني، ويجب 
ورشة  منها  الفرعية  الفعاليات  من  عددًا  الفعالية  وضمت 
وهدفت  عراقي،  محمد  األستاذ  قدمها  السعيد«  »العقل 
غير  بطريقة  الجامعة  لطلبة  العقلية  بالصحة  التوعية  إلى 
صحة  تأثير  اكتشاف  على  يعينهم  بحيث  ولطيفة،  مباشرة 
اكتشاف  في  ومساعدتهم  الجامعية،  الحياة  على  العقلية  الفرد 
الصحة  أهمية عن  تقل  أنها ال  النفسية وكيف  الصحة  أهمية 

الجسدية.
األستاذ عبدالعزيز  قدمها  إيجابي«،  تنظيم ورشة »أنا  تم  كما 
اإلنسان  يصبح  كيف  عن  التساؤل  حول  وتمحورت  دلول، 
حياة  على  اإليجابية  تلك  تأثير  ومدى  الحياة؟  في  إيجابيا 
وصاحب  األمثلة،  بعض  إعطاء  خالل  من  الشخص 
الطالبي  اإلرشاد  مركز  تنظيم  من  فني  معرض  المحاضرات 
بالتعاون مع مركز الشباب لإلبداع الفني والذي تضمن عددًا 

بالمركز. الخاصة  اللوحات  من 

اإلرشاد الطالبي ينظم فعاليات توعوية بيوم الصحة النفسية

تحت شعار »عيشها صح«

الصحفي  المؤتمر  من  جانب 

المصاحبة الفنية  اللوحات  عروض  من  جانب 
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واالقتصاد  اإلدارة  بكلية  األكاديمي  اإلرشاد  مكتب  نظم  وقد 
شعار  تحت  الكلية  في  الجدد  للطلبة  الترحيبي  الحفل 
في  األقسام  رؤساء  قام  وقد  كليتي«.  تخصصي،  »مستقبلي، 
كما  الكلية،  في  المتاحة  بالتخصصات  الطلبة  بتعريف  الكلية 
في  المتاحة  العمل  وفرص  المستقبلية  اآلفاق  للطلبة  شرحوا 

تخصص. كل 
على  المالية  قسم  رئيس  زيتون  رامي  الدكتور  شدد  جهته  من 
من  أنه  مؤكدا  قطر  لدولة  بالنسبة  االقتصاد  تخصص  أهمية 
كفاءات  إلى  بحاجة  الدولة  وأن  ندرة،  التخصصات  أكثر 
به  مرحب  االقتصاد  خريج  أن  مبينا  االقتصاد،  في  حقيقية 

العامة. الحكومية  المؤسسات  في  ومطلوب  جدا 
الى  والتسويق  اإلدارة  قسم  رئيس  رنا صبح  الدكتورة  واشارت 
الطالب  أوساط  في  تسود  التسويق  عن  خاطئة  مفاهيم  وجود 
التسويق  أن  مبينة  والبيع،  تلخيصه في اإلعالنات  متمثلة في 

في  وطرحها  جديدة  وخدمات  لمنتجات  فرص  بإيجاد  يبدأ 
سلوك  ودراسة  السوق،  احتياجات  تحديد  ويتضمن  السوق، 
هذه  تلبي  التي  المنتجات  وتوفير  واحتياجاته  المستهلك 

االحتياجات.
فقام  الطلبة  لشؤون  العميد  مساعد  سوبره  بكري  السيد  أما 
الطالبية  وباألندية  الطالب  شؤون  بقطاع  الطالب  بتعريف 
وتشكيل  الطالب  مهارات  وتنمية  صقل  في  الملموس  ودورها 
شخصيته. وتخلل الفعالية عرض قدمه األستاذ ميسرة العلمي 
مركز  تناول  واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  في  التعلم  مركز  منسق 
جميع  في  الكلية  لطلبة  يقدمها  الذي  الدعم  وخدمات  التعلم 
المواد. كما قدمت السيدة ندى علي أخصائية الدعم األكاديمي 
بمركز دعم تعلم الطالب نبذة عن خدمات المركز األكاديمية 
المحاضرات  بتدوين  المتعلقة  األخرى  والخدمات  للطلبة، 

لالمتحانات.  المذاكرة  وأساليب  وطرق  الوقت  وتنظيم 

تعريفية  فعاليات  سلسلة  األكاديمي  اإلرشاد  مركز  نظم 
الترحيب  بهدف  وذلك  الجامعة،  كليات  من  عدد  في  للطلبة 
مركز  خدمات  على  كثب  عن  واطالعهم  الجدد  بالطلبة 
بين  مستمرة  عالقة  تكوين  على  والتأكيد  األكاديمي  اإلرشاد 
التخرج،  وحتى  األول  اليوم  منذ  والطالب  األكاديمي  المرشد 
المتعلقة  الجامعة  بسياسات  الطالب  تعريف  إلى  باإلضافة 

الجامعة،  من  والفصل  األكاديمي،  واالنذار  المواد،  بتسجيل 
المتاحة،  والتخصصات  األقسام  رؤساء  على  التعرف  وكذلك 
الدراسية  والخطط  المختلفة،  العمل  وفرص  والمجاالت 

األكاديمي. الدعم  تقدم  التي  والمراكز 
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فعالية »مستقبلي، تخصصي، كليتي« لطلبة اإلدارة واالقتصاد 

مركز اإلرشاد األكاديمي ينظم سلسلة فعاليات للطلبة 
الجدد

بهدف تعريفهم على الخدمات اإلرشادية والجامعية ..

ضم  تعريفيًا  لقاء  الهندسة  كلية  في  اإلرشاد  مكتب  نظم  كما 
معرضا لألقسام والتخصصات األكاديمية في الكلية وخدمات 
الخدمات  لمركز  استضافته  إلى  باإلضافة  االكاديمي  االرشاد 

الجامعة.  في  األكاديمي  التميز  وبرنامج  المهنية 
االرشاد  مكتب  رئيس  الكواري  سيف  غادة  السيدة  وأشارت 

بكلية الهندسة إلى أن جهود المرشدين والمرشدات تهدف إلى 
مكتب  ليكون  والطالب  االكاديمي  المرشد  بين  تفاعل  خلق 
كل  في  إليه  للجوء  للطالب  المثالي  المصدر  هو  االرشاد 

االوقات. 

اآلداب  بكلية  االرشاد  مكتب  نظم  متصل  صعيد  وعلى 
رحب  حيث  المستقبل«،  إلى  وغال  هال   « فعالية  والعلوم 
في  اإلنسانية  العلوم  قسم  رئيس  الزويري  محجوب  الدكتور 
مشيرًا  للكلية،  حديثا  المنضمين  بالطلبة  ألقاها  التي  كملته 
إلى أن االنضمام للجامعة يعد فرصة كبيرة وأن على الطلبة 
التفوق  استطاعوا  كونهم  بأنفسهم  فخورين  يكونوا  أن  الجدد 

الجامعة.  في  القبول  على  العامة وحصلوا  الثانوية  في 
ما  إن  أكاديمية  مرشدة  الرحمن  عبد  ميسون  األستاذة  وقالت 
المعلومات،  التعريفي هو تركيز  اللقاء  الفعالية عن  يميز هذه 

تسجيل  من  الطالب  تمكين  هو  اللقاء  من  الهدف  أن  مبينة 
الدراسية. في خطته  المطلوبه  المقررات  من  األدنى  الحد 

قاسم  محمد  األستاذ  األكاديمي  اإلرشاد  أخصائي  قدم  كما 
اإلرشاد  مركز  عن  شامال  تعريفيا  عرضا  الفعالية  خالل 
اآلداب  كلية  في  المتاحة  والتخصصات  واألقسام  األكاديمي، 
وسياسات  التأسيسي،  البرنامج  متطلبات  إلى  إضافة  والعلوم، 
الجامعة. من  والطرد  األكاديمي،  باإلنذار  المتعلقة  الجامعة 

اللقاء التعريفي لطلبة الهندسة

فعالية »هال وغال إلى المستقبل« لطلبة اآلداب والعلوم 

المتاحة  التخصصات  على  الطالبات   تعريف 
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مركز دعم تعلم الطالب ينظم مسابقة »عبقري الرياضيات« 

بهدف تحفيز الطالب وتطوير مهارات الرياضيات لديهم 

الطالب  تعلم  دعم  بمركز  الرياضيات  معمل  وحدة  نظمت 
وذلك  الرياضيات«،  »عبقري  شعار  تحت  تنافسية  مسابقة 
بحضور كل من السيدة مورغن دولمان مدير مركز دعم تعلم 
الطالب، والسيدة سمية صالح رئيس وحدة الدعم األكاديمي، 
بالمركز،  الرياضيات  معمل  رئيس  إبراهيم  شارمين  والسيدة 

إضافة إلى عدد من طالب جامعة قطر.
جهود  إطار  في  الرياضيات  عبقري  مسابقة  تنظيم  ويأتي 
شتى  في  الرياضيات  بأهمية  التوعية  إلى  الرامية  المركز 
والتقنية،  العلوم  مثل  مجاالت  في  خاصة  الحياة،  مناحي 
اإلعداد  عدادهم  واإ المتميزين  المسابقة وسيلة الكتشاف  لتكون 
التفكير  مهارات  وتطوير  قدراتهم،  تحفيز  خالل  من  األمثل 

لديهم.
كل  في  طالب  خمسة  من  فريقان  المسابقة  في  تنافس  وقد 
في  معقدة  ومسائل  مشكالت  حل  في  تنافسوا  حيث  فريق، 
بطريقة  أعدت  التطبيقية،  والرياضيات  والتكامل  التفاضل 
الفعالية  شملت  كما  المألوف،  إطار  خارج  التفكير  تضمن 
منها:  مختلفة  أخرى  مجاالت  في  الطلبة  لمواهب  استعراضا 

وغيرها. والفن،  واأللغاز،  والشعر،  اللغات، 
الهدف  إن  الرياضيات  معمل  رئيس  إبراهيم  شرمين  وقالت 
الرياضيات  الطالب بجانب آخر من  الفعالية هو تعريف  من 
التفكير  على  وتدريبهم  الدراسة،  قاعات  في  ألفوه  الذي  غير 

خارج الصندوق، إضافة إلى تعزيز موهبة الرياضيات والقدرة 
وتحفيز  وتشجيع  واكتشاف  الرياضية،  المسائل  حل  على 
الموهوبين، وتحفيز متعة االهتمام واالكتشاف في  األشخاص 
المسابقة  أسئلة  أغلب  أن  إلى  الفتة  الطلبة،  لدى  الرياضيات 

الواقعية. الحياة  من  لمشاكل  تطبيقات  كانت 
فرصة  المسابقة  إن  الرحمن  عبد  محمد  الطالب  قال  وبدوره، 
والمهارات  الرياضيات  مجال  في  قدراتهم  إلظهار  للطلبة 
لم  مواهب  لديهم  الطالب  بعض  أن  إلى  مشيرا  األخرى، 
المسابقات  هذه  مثل  تمكنهم  حيث  اكتشافها،  من  يتمكنوا 
األمر  وتطويرها،  صقلها  على  والعمل  المواهب  اكتشاف  من 
الذي من شأنه تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتفجير الطاقات الكامنة 
عباقرة  على  المسابقة  خالل  من  تعرف  أنه  مؤكدا  داخلهم، 

بالتقدير.   جديرة  ومواهب 
بجامعة  الطالب  تعلم  دعم  مركز  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
ويدعم  التعّلم،  عملية  في  الطالب  إشراك  إلى  يعمد  قطر 
التركيز  خالل  من  واألكاديمية  والمهنية  الشخصية  أهدافهم 
صممت  حيث  البناء،  والنقدي  المستقل  التفكير  أسلوب  على 
ليصبح مستقاًل وناجحًا وذلك  الطالب  لمساعدة  المركز  برامج 
فهمه  وزيادة  بنفسه  ثقته  وتعزيز  الدراسية  مهاراته  بتطوير 
تجاه  اإليجابية  النظرة  على  وتشجيعه  الدراسية  للمقررات 
الحياة. بامتداد  تمتد  التي  التعليمية  للعملية  وتحضيره  التعلم 

إعالن جائزة التوظيف الطالبي في جامعة قطر

الطالبي  التوظيف  جائزة  عن  المهنية  الخدمات  مركز  أعلن 
الطلبة  تكريم  بهدف  وذلك   2015-2014 األكاديمي  للعام 
المتميزين والذين يعملون تحت مظلة برنامج التوظيف الطالبي 

الجامعة.  في 
وذكرت السيدة مها المري مدير مركز الخدمات المهنية بأن فكرة 
تطوير  إلى  المهنية  الخدمات  مركز  سعي  من  انبثقت  الجائزة 
لتهيئتهم  الطالبي  التوظيف  بنظام  العاملين  الطلبة  مهارات 
بشكل مناسب لالنخراط في سوق العمل في المستقبل، إضافة 
التوظيف  لبرنامج  جديدة  إضافة  تمثل  الجائزة  هذه  أن  إلى 
الطالبي الذي بدأ العمل به في جامعة قطر منذ عام 2008، 
العاملين  الطلبة  أمام  مفتوحة  للجائزة  الترشح  فرصة  أن  حيث 
في برنامج التوظيف الطالبي ممن اثبتوا جدارتهم وتميزهم في 
إلى  باإلضافة  مشرفيهم،  قبل  من  إليهم  الموكلة  المهام  أداء 
بها، وتحليهم  يعملون  التي  أداء األقسام  مشاركتهم في تطوير 
العمالء  خدمة  مهارات  وتطبيق  المميز  الموظف  بمواصفات 

المهنة. وأخالقيات 
السعيدي مهندس نظم مهنية بأن طريقة  السيدة مريم  وتحدثت 
يمكن  حيث  كامل،  بشكل  الكترونية  كانت  للجائزة  الترشح 
في  االلكتروني  الطلب  بتعبئة  القيام  لها  الترشح  في  للراغبين 
نظام الخدمة الذاتية )بانر( من أي مكان وفي أي وقت خالل 
من  سيكون  الجائزة  لهذه  الفائز  اختيار  أن  كما  الترشح،  فترة 
قطر  في جامعة  العاملين  الموظفين  من  لجنة متخصصة  قبل 
الجامعة  رئيس  نائب  مساعد  قبل  من  اختيارهم  يتم  والذين 

الطالبي. والنجاح  للتطوير 
وذكر السيد أنور الترك، منسق التوظيف الطالبي عن شروط 
الطلبة  على  يجب  بأنه  موضحًا  الجائزة،  لهذه  الترشح  وفترة 
ومنها:  الجائزة  شروط  جميع  استيفاء  بالترشح  يرغبون  الذين 

فكرة  بتطبيق  الطالب  قيام 
بيئة  على  أثرت  جديدة 
القسم  أو  اإلدارة  عمل 
فيه، وأن يكون  الذي يعمل 
»جيد  درجة  على  حاصاًل 
في  »ممتاز«  أو  جدًا« 
التي  الوظيفي  التميز  ورش 
الخدمات  مركز  يقدمها 
إكمال  إلى  إضافة  المهنية، 
ضمن  عمل  ساعة   500
الطالبي،  التوظيف  برنامج 

من  توصية  رسالة  على  الحصول  المترشح  على  يجب  كما 
عميد الكلية أو المدير أو المشرف الذي يعمل معه في القسم، 
وأن يكون مسجاًل في جامعة قطر بدوام كامل، وأال يقل معدله 

التراكمي عن 2.5. 
بأن  للجائزة  نفسه  رشح  الذي  عبدالحميد  جعفر  الطالب  وذكر 
المزيد  بذل  على  الطلبة  يشجع  الجوائز  من  النوع  هذا  مثل 
روح  خلق  في  يساهم  أنه  كما  العمل،  في  والتميز  الجهد  من 
الطالبي،  التوظيف  برنامج  في  العاملين  الطلبة  بين  التنافس 
كما  العمل،  في  وعطائهم  مردودهم  على  سيعود  الذي  األمر 
ستشجعهم على اختراع أفكار جديدة وتطبيقها في جامعة قطر 
جعفر  وأضاف  عامة.  بصفة  والمجتمع  الجامعة  منها  لتستفيد 
لتوافر  وذلك  للجائزة  نفسي  بترشيح  قمت  لقد   « عبدالحميد: 
في  التأثير على زمالئي  استطعت  لدي، حيث  الشروط  جميع 

النشاط الطالبي، وأعتقد أنني تركت بصمة جيدة هناك«. 

السعيدي أ. مريم 

المتسابقين بين  المنافسة  احتدام 
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وتضمن عرض قطاع شؤون الطالب رسالة ورؤية القطاع والتعريف 
لمنتسبي  القطاع  يقدمها  التي  األكاديمية  األكاديمية وغير  بالخدمات 
الجامعة، كما تم تخصيص جناح خاص في معرض الخدمات للرد 
على استفسارات واسئلة أعضاء هيئة التدريس، التي تمحورت حول 

تفاعل الطالب داخل الحرم الجامعي. 
وبهذه المناسبة أشارت السيدة اربي ابوحانيان والتي مثلت قطاع شؤون 
الطالب  شؤون  قطاع  بين  القوية  الشراكة  إن  الفعالية،  في  الطالب 
والتي  الجامعة،  في  الطالب  نجاح  وتدعم  تعزز  األكاديمي  والقطاع 
تولي له الجامعة االهتمام الكبير. تعد هذه المشاركة فرصة للتواصل 
عن قرب مع أعضاء هيئة التدريس الجدد والمساهمة في دعم هذه 
الشراكة، باإلضافة إلى التأكيد على أهمية مشاركة الطالب وأعضاء 
هيئة التدريس في األنشطة والفعاليات التي تقام في الحرم الجامعي 
وغير  األكاديمي  المستويين  على  الطالب  تطوير  في  والمساهمة 

األكاديمي. 
من جانبه قال السيد سعد عاطف أخصائي موارد بشرية إن الخدمات 
التي قدمتها إدارة الموارد البشرية ألعضاء هيئة التدريس خالل اللقاء 
الخارجية  والعالقات  الصحي،  والتأمين  الجامعية،  البطاقات  شملت 
والجوازات وغيرها، إضافة إلى رحالت داخل الجامعة وخارجها، مبينًا 
أن أهمية اللقاء تكمن في تسهيل التأقلم ألعضاء هيئة التدريس الجدد 

وتزويدهم ببعض المعلومات المهمة لبدء العمل.
وأوضح سعد أن مشاركة قطاع شؤون الطالب كانت مثمرة جدا، حيث 
الشكاوي  نظام  مثل  التدريس  هيئة  وألعضاء  للطالب  خدمات  يوفر 
الطالبية، الذي من المهم لعضو هيئة التدريس أن يطلع عليه لكي 

يتعرف على حق الطالب في توصيل صوته للمسؤولين.
قالت األستاذة مها المري مدير مركز الخدمات المهنية والتي شاركت 
التدريس  هيئة  أعضاء  بتعريف  قمنا  الطالب:  شؤون  عروض  في 

مشاركة فعالة لشؤون الطالب في اللقاء التعريفي ألعضاء 
هيئة التدريس الجدد

الموارد  إدارة  نظمته  والذي  التدريس،  هيئة  ألعضاء  التعريفي  اللقاء  في  الطالب  شؤون  قطاع  شارك 
للمجتمع  القطاع  يقدمها  التي  بالخدمات  التوعية  نشر  إطار  في  وذلك  هال«،  »يا  شعار  تحت  البشرية 
الجامعي. وتخلل اللقاء الذي أقيم خالل الفترة ما بين 10 إلى 26 من شهر أغسطس الماضي عرضا تعريفيا 

شامال قدمه موظفو قطاع شؤون الطالب.

دارات قطاع شؤون الطالب  الجدد على أقسام واإ
جميع  مع  التواصل  بأرقام  وتزويدهم  المختلفة، 
اإلدارات واألقسام التابعة للقطاع باإلضافة إلى 

تأكيد دورهم الهام في التواصل مع الطالب. 
أستاذ مساعد  السويدي  اهلل  قال عبد  من جهته 
تدريس  هيئة  وعضو  واالقتصاد  اإلدارة  بكلية 
خالل  الطالب  شؤون  قطاع  عرض  إن  جديد 
اللقاء التعريفي كان مميزا، حيث تم تعريفنا بالدور 
الكبير الذي يقوم به هذا القطاع في سبيل دعم 
العملية التعليمية في الجامعة، إضافة إلى تعزيز 
وتنمية الخبرات اإليجابية لدى طالب وطالبات 

جامعة قطر.
وأضاف: »بالرغم من الكم الكبير للمعلومات في 
العرض والمرتبطة باألنشطة المختلفة للقطاع إال 

أنه تم تعريفنا بصفتنا أكاديميين بمختلف 

األنشطة التي يقوم بها القطاع وتزويدنا بالمعلومات التي نحتاج إليها 
للتواصل مع مختلف األقسام واإلدارات العاملة في القطاع بغية تعزيز 
الشراكة المتمثلة في تحسين مخرجات جامعتنا بما يخدم رؤية دولة 

قطر 2030«.
أما الدكتور عبدالرحمن الشامي عضو هيئة تدريس جديد بكلية اآلداب 
والعلوم فقال: » إن اللقاء التعريفي لهذا العام بوجه عام كان رائعا، بل 
وأكثر من رائع، فقد تحصلنا من خالله على الكثير من المعلومات 
واإلرشادات الهامة، سواء منها ما يتعلق بعملنا األكاديمي بالجامعة، أو 
ما يتصل بالترتيبات الخاصة بالسكن والمعيشة والحياة بوجه عام في 
مدينة الدوحة الساحرة الجمال«، مشيدا بحفاوة االستقبال، وكرم الضيافة 

التي حظي به من قبل الجهات المنظمة للقاء التعريفي.

وثمّن الدكتور عبد الرحمن عروض قطاع شئون الطالب، موضحا أنه 
تعرف من خاللها على الكثير من المعلومات المتصلة بالحياة الطالبية، 
والخدمات المقدمة لهم، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بغية تقديم 
خدمة تعليمية متميزة، وأضاف: »نحن هنا من أجل الطالب، وعملنا 
يتمحور حول الطالب، ويهدف لما فيه مصلحتهم، األمر الذي يتطلب 
منا جميعا التكاتف من أجل اإلسهام في العملية التعليمية وتطويرها«.

يشار إلى أن الجامعة استقطبت هذا العام أكثر من 220 عضو هيئة 
تدريس من أكثر من 40 دولة حول العالم، وذلك تماشًيا مع ازدياد 
عدد الطلبة المنتظمين في الجامعة هذا العام في مختلف التخصصات 
الدراسية. كما تولي جامعة قطر اهتماما بالغا باستقطاب أساتذة من 
ذوي الخبرة والمعارف العالمية الواسعة إلثراء تجربة الطلبة األكاديمية، 

والمساهمة في تقدم الجامعة وتطورها أكاديميا وبحثيا. 

الشامي عبدالرحمن  عاطف د. عبداهلل السويديد.  سعد 

للقطاع  التقديمي  العرض  من  جانب 

نور بنات، اربي أبوحانيان، وفاتن رمضان في جناح شؤون الطالب 
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المعايير  إلى  للوصول  بجامعة قطر  الغذائية  الخدمات  يسعى قسم 
العالمية في تقديم الخدمات الغذائية للطلبة من خالل توفير الوجبات 
الجميع،  تناسب  وأسعار  عالية  بجودة  والمتنوعة  المتوازنة  الصحية 
الطلبة  احتياجات  تلبية  على  الغذائية  الخدمات  قسم  يعمل  حيث 
متطلباتهم  لمعرفة  الدورية  االستبيانات  توزيع  خالل  من  باستمرار 
من  جديد  هو  ما  كل  توفير  على  القسم  يعمل  عليها  بناء  والتي 

خدمات للطالب. 
وفي هذا الموضوع أشارت خلود العتيبي نائب مدير إدارة الخدمات 
بتوفير  قام  الغذائية  الخدمات  قسم  أن  إلى  قطر  بجامعة  الطالبية 
من  الغذائية  االستشارات  بتقديم  والطالبات  للطالب  جديدة  خدمات 
خالل اخصائية تغذية معتمدة تساعد الطالب على الوصول للوزن 

المثالي بواسطة برامج الحمية واختيار االصناف الصحية.
وأضافت العتيبي بأن القسم أطلق خدمة »وجبتي« لطلب الوجبات 
يمكن  حيث  حاسوب،  جهاز  أو  محمول  هاتف  أي  من  إلكترونيًا 

مجمع  من  الستالمها  والحضور  دقيقة   30 قبل  الوجبة  طلب 
إلى  إضافة  المطاعم.  عن  االزدحام  مشكلة  لحل  وذلك  المطاعم 
ذلك، تم وضع خطة لتجديد الكافتيريات كافة من أجل توفير بيئة 
من  تصميمها  اعادة  سيتم  حيث  الوجبات  لتناول  وجذابة  مريحة 

الداخل بطريقة عصرية.
الخدمات  قسم  مع  التواصل  يمكنهم  الطلبة  بأن  العتيبي  وأضافت 
عن  اليوم  مدار  على  تعمل  نشطة  قنوات  خالل  من  الغذائية 
التواصل  حسابات  أو  بالقسم  الخاص  اإللكتروني  البريد  طريق 
بالهاتف  االتصال  خالل  ومن  وفيسبوك،  تويتر  على  االجتماعي 
مالحظات  أية  مع  والتجاوب  الفوري  بالرد  الموظفون  يقوم  حيث 
اتخاذ  على  والعمل  رصدها  يتم  التي  المخالفة  على  شكاوي  أو 
في  االتصال  معلومات  القسم  يوفر  كما  الالزمة.  االجراءات 
الطلبة. مع  التواصل  عملية  لتسهيل  الوجبات  بيع  منافذ   كل 

خدمات وتقنيات حديثة في الخدمات الغذائية بالجامعة

خلود العتيبي: إطالق خدمة »وجبتي« لطلب الوجبات إلكترونيًا 

عفيفي: اقترح توفير ثالثة مطاعم مختلفة بمبنى البنين

رحمة: خدمة مفتاح الشراء الذاتي خففت العبء على الطلبة

الجزائري: معلومة الصباح كانت سببًا لزيادة المتابعين على مواقع التواصل االجتماعي

تحقيق: تقوى عفيفي
خدمة مفتاح الشراء

أن  قطر:  بجامعة  الغذائية  الخدمات  مدير  اسعيفان  دينا  وقالت 
الحرم  في  الطالب  متطلبات  تحقيق  إلى  دائمًا  تسعى  الجامعة 
الجامعي، حيث قام قسم الخدمات الغذائية بتجديد بعض المطاعم 
لتشغيلها  وذلك  البنين  حرم  في  خاصة  الوجبات،  تحضير  وأماكن 
للتسويق  بالنسبة  أما  الجامعة.  إلى  الوافدة  الشركات  عبر  الحقًا 
بشأن المنتجات الغذائية، فقد قمنا بوضع بطاقة المعلومات الغذائية 
واألسعار على كل منتج، بحيث يعرف الطالب محتوى الغذاء لكل 
بتوجيه الطالب لمعلومات  القسم  قام  فقد  لوجبة. إضافة على ذلك 
توضح  إرشادية  لوحة  وضعت  حيث  الصحية،  االختيارات  حول 
االختيارات الغذائية الصحية للوجبات الموجودة في الجامعة. فمثاًل، 
بداًل من تناول لوح من الشيكوالتة يفضل أن يتناول الطالب عبوة من 

المكسرات والفواكه المجففة المتوفرة في كل نقاط البيع.
الغذائية  الخدمات  قبل  من  المبذول  الجهد  على  اسعيفان  وأكدت 
بمبنى  المتواجدة  بالمطاعم  غذائية  خدمات  توفير  على  للعمل 
لنتائج  انتقاؤها وفقًا  اإلدارة واالقتصاد من قبل شركات عالمية، تم 
المطاعم  لمعرفة نوعية  الطالب  تم توزيعها على  التي  االستبيانات 

التي قد تناسبهم والتي تعد صحية في نفس الوقت. 

خدمة مفتاح الشراء
النقود  لديهم  تتوفر  ال  الطالب  بعض  هناك  ان  اسعيفان:  وقالت 
الورقية أحيانا عند شراء الوجبات الخفيفة أو القهوة من آالت البيع 
قمنا  فقد  الذاتي، ولحرصنا على تحقيق توقعات وتطلعات طالبنا، 
الماكينة  من  شراؤه  يتم  والذي  الشراء  مفتاح  عمل  فكرة  باستحداث 
بقيمة 20  أولي  مبلغ  على  المفتاح  هذا  ويحتوي  واحدة  مرة  نفسها 
لاير قطري، ويمكن إعادة شحنه بمبلغ معين من النقود الحقًا ليتمكن 
أن  بدون  المشروبات  أو  الوجبات  وشراء  استخدامه  من  الطالب 

يحمل النقود بشكل مستمر. 

سياسة القسم
وقت  بأسرع  الطلبة  لشكاوي  يستجيب  القسم  أن  اسعيفان  ونوهت 
بأية  يتعلق  للقسم فيما  الهاتف والبريد اإللكتروني  ممكن من خالل 
مالحظات أو شكاوي على الوجبات، أو على تصرف غير مقبول 
من قبل الموظفات. وبناء على ذلك يتم التواصل مع مقدم الشكوى 
لالستماع لشكواه وطلب الحضور إلى مكان الحادثة والتحقيق فيها 

وحلها مع الجهات المختلفة.

خدمة وجبتي
منتسبي جامعة قطر،  بين  كبيرًا  إقبااًل  كما القت »خدمة وجبتي« 
والموظفين  للطالبات  إلكترونيا  الغذائية  الوجبات  طلب  خدمة  وهي 
يسعى  القسم  أن  اسعيفان  التدريس. حيث أوضحت  هيئة  وأعضاء 
من خالل هذه الخدمة إلى تسهيل عملية شراء الوجبات واختصار 
الوقت للموظفين والطالبات، ويمكنهم من خالل الدخول إلى الموقع 
ومن  المفضلة  وجبتهم  طلب   ،wajbati.qu.edu.qa اإللكتروني 
ثم القدوم إلى مبنى مجمع المطاعم الستالمها من مطعم )اورينتال 

باول( خالل 30 دقيقة .

أسعار مناسبة وخدمات متميزة
وذكرت رحمة إبراهيم تخصص تربية بأن خدمة مفتاح الشراء الذاتي 
التي وفرتها الجامعة في اآلونة األخيرة أكثر من ممتازة حيث وفرت 
الكثير على الطالب الذي كان يحمل دائمًا عبء االحتفاظ باألموال 
وال يجد ما يكفيه، وأتمنى أن تقوم إدارة الجامعة باستحداث خدمة أو 
بطاقة جديدة توفر على الطالب خدمة شراء وجبة اإلفطار والغداء.

اسعيفان بهلولدينا  عبدالرحمن  ابراهيم رحمة 
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اقتراحات وتوصيات 
فيما قال عبد الرحمن بهلول تخصص هندسة: »كل ما نطلبه من إدارة الجامعة هو أن تقوم بعمل مجمع مطاعم لنا في مجمع البنين، 
نظرًا ألننا نفتقد لتنوع األطعمة والعصائر. وفي حالة عدم تمكن إدارة الجامعة من توفير مجمع مطاعم للبنين، فإننا نطالب فقط بأن يقوموا 
بافتتاح بعض من الكافيتريات المختلفة في عدة أماكن«، بينما قال محمد عفيفي تخصص قانون: »بأننا كطلبة نعاني من نقص المطاعم 
بمبنى البنين، ولذلك فإنني أقترح أن تقوم إدارة الجامعة بتوفير ثالثة مطاعم على األقل في أماكن مختلفة بالجامعة. أو أن تقوم بتخصيص 

وقت للغداء في مجمع المطاعم فقط للبنين، نظرًا ألن وجبات الغداء قليلة جدًا وغير متنوعة في كافتيريات البنين«. 

مواقع التواصل االجتماعي
من جانبها قالت السيدة رجاء الجزائري مسؤولة ضبط الجودة والسالمة أن القسم يستخدم مواقع التواصل االجتماعي مثل تويتر، وفيسبوك 
أن  إلى  وأشارت  يواجهونها.  قد  التي  والمشاكل  الزبائن  احتياجات  على  والتعرف  الطلبة،  مع  التواصل  بهدف  للقسم  اإللكتروني  والموقع 
»معلومة  بعرض  خاللها  من  القسم  يقوم  والتي  والصحية،  الغذائية  المعلومات  وعرض  تبادل  يتيح  االجتماعية  التواصل  مواقع  استخدام 

الصباح« بشكل يومي على صفحات التواصل االجتماعي لتزويد المتابعين بكل ما هو جديد وصحي. 
كما ذكرت أن اإلحصائيات تشير إلى أن عدد المتابعين على موقع التواصل االجتماعي تويتر وصل إلى 1700 متابع في حين بلغ عدد 

المعجبين في صفحة الفيسبوك أكثر من الف متابع، مؤكدة أن العدد في تزايد مستمر يوميًا.

الغذائية الخدمات  قسم  يقدمها  متنوعة  صحية  وجبات 

قسم الخدمات الغذائية والضيافة
Food Services and Catering Section 
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يوم مفتوح للمنح الدراسية والتحويل ووحدة أولياء االمور

وتأتي هذه الفعالية في إطار سعي الجامعة إلى تعريف طلبة السنة 
تاحة فرص النجاح والتميز  األولى بكافة جوانب الحياة الجامعية، واإ

لجميع الطالب والطالبات لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم المستقبلية.
قسم  رئيس  العبيدان  ناصر  السيد  قال  الفعالية،  على  تعليقه  وفي 
التحويل: »نهدف من خالل تنظيم هذه الفعالية إلى تعزيز تواصلنا 
مع الطلبة الحاليين، وتعريفهم بالخدمات والمزايا المتاحة في الجامعة، 

والشروط الواجب توافرها في الطالب. 
من جانبها قالت السيدة هالة أبو سعد من قسم أولياء األمور إن القسم 
لهم  السماح  الطلبة من ضمنها:  أمور  يوفر خدمات جديدة ألولياء 
الجامعة،  الرياضية، واالستفادة من مكتبة  الجامعة  باستخدام مرافق 
واطالعهم عن كثب على تقدم أبنائهم في الدراسة، موضحا أن القسم 
أولياء  إشراك  إلى  الرامية  الجامعة  سياسات  مع  تماشيا  تأسيسه  تم 

األمور في العملية التعليمية.
وبدوره قال السيد محمد عبداهلل من قسم المنح الدراسية: تعرف الطلبة 
خالل الفعالية على خدمات قسم المنح الدراسية، وهي نوعين من المنح 
داخلية وهي :المنح التي تقدمها الجامعة للطلبة الموجودين في دولة 

قطر والمقيمين مع أسرهم وتشمل اإلعفاء من رسوم المقررات، ومنح 
يحضرون  الذين  للطلبة  الجامعة  تقدمها  التي  المنح  وهي:  خارجية 
وتشمل  كفالتها  على  ويكونون  الجامعة،  في  الدراسة  بغرض  للدولة 
السفر واإلعفاء  الجامعي وتذاكر  السكن  المزايا األخرى مثل  بعض 

من رسوم الكتب.
وقالت الطالبة حنين زايد من كلية اآلداب والعلوم إنها تسعى للحصول 
على منحة دراسية بالجامعة، وقالت: »أرى أن هذه المناسبة فرصة 
جيدة للطلبة للحديث مع المسؤولين في قسم المنح الدراسية والتعرف 

على كيفية الحصول على آلية الحصول على منحة دراسية«. 
الفعالية كل فصل دراسي  تنظم هذه  القبول  إدارة  أن  اإلشارة  تجدر 
التخصص  تغيير  وطلبات  الدراسية،  المنح  على  بالتقديم  البدأ  قبل 
الرئيسي والفرعي، وذلك بهدف الرد على استفسارات الطلبة وتخفيف 
الضغط على الموظفين خالل فترة التقديم، إضافة إلى إطالع الطلبة 
على الخدمات الجديدة، والتغيرات التي طرأت على سياسات وشروط 

التحويل والمنح الدراسية.

نّظم قسم المنح الدراسية وقسم التحويل ووحدة أولياء األمور التابعة إلدارة القبول فعالية اليوم 
المفتوح لطلبة الجامعة بهدف إطالع الطلبة على آخر المستجدات والقوانين المتعلقة باألقسام 
المشاركة، كشروط تغيير التخصص الرئيسي والفرعي، والتقديم على التخصص الفرعي، وشروط 

الحصول على منح دراسية من الجامعة.

نوف الكواري: التفاهم والتناغم بين أقسام اإلدارة أهم ما يميز 
العمل في إدارة القبول 

في الملتقى السنوي إلدارة القبول

أكدت السيدة نوف الكواري مدير إدارة القبول إن أهم ما يميز العمل في إدارة القبول هو التفاهم 
موجهة  بالنجاح،  القبول  إدارة  وبرامج  جهود  كلل  والذي  اإلدارة  في  األقسام  مختلف  بين  والتناغم 
الشكر لكل موظفي اإلدارة على جهودهم الكبيرة التي بذلوها وحرصهم على الدقة في التعامل 

مع بيانات ومعلومات الطلبة في الجامعة. 

القبول الذي عقد في نوفمبر  جاء ذلك خالل الملتقى السنوي إلدارة 
التي حققتها  الماضي والذي يهدف إلى االطالع وعرض اإلنجازات 
الذين  بالموظفين  التعريف  إلى  إضافة  الحالي،  العام  خالل  اإلدارة 
انضموا إلى اإلدارة مؤخرًا، واطالعهم على استراتيجيات إدارة القبول 

بصفة عامة واالستراتيجيات المعتمدة في كل قسم بشكل خاص.
وقالت الكواري في كلمتها إن الملتقى يعد فرصة لكسر الروتين ورتابة 
العمل المكتبي، كما يعد فرصة للتعارف بين الموظفين خارج إطار 
العمل. كما تحدثت عن انضمام وحدة برنامج أولياء األمور إلى إدارة 
القبول والتي من شأنها المساعدة في تيسير وتطوير ودعم العالقات 
الدائمة بين الجامعة وأولياء األمور ومساعدتهم ليصبحوا شركاء الجامعة 

في العملية التعليمية والتطويرية للطلبة.
من جهته قدم األستاذ علي بو كمال أخصائي إرشاد وتوجيه بإدارة 
القبول عرضا تقديميًا تناول من خالله أهم ما حققته أقسام إدارة القبول 
من انجازات خالل العام األكاديمي 2013 – 2014، ومن ضمنها 
استحداث آلية جديد لتسجيل الطلبة المحولين من كلية المجتمع عن 
طريق تصميم نموذج يتضمن المتطلبات المطلوبة ضمن إطار اتفاقية 
بهدف  المشروط  القبول  نظام  دخال  واإ المجتمع،  وكلية  قطر  جامعة 

على  والرد  ومراجعتها  دولية،  جهات  من  الصادرة  الشهادات  معادلة 
الطالب بقرار القبول. وأشار بو كمال إلى أن قسم اإلرشاد والتوجيه قام 
خالل العام المنصرم بتغطية نحو 52 مدرسة خاصة ودولية ومستقلة 
في مناطق ومدن الدولة ومنها الوكرة، دخان، الخور، الشمال، الدوحة، 
االلتحاق  بشروط  المدارس  طالب  تعريف  الزيارات  هذه  خالل  وتم 
بالجامعة، كما قام القسم بالمشاركة في العديد من المعارض المدرسية، 
وقبول الدعوات الخارجية من أجل الرد على جميع األسئلة المتعلقة 

بكيفية القبول وااللتحاق بالجامعة. 
كما تطرق الملتقى ألهداف إدارة القبول االستراتيجية للعام القادم، ومن 
ضمنها: زيادة التفاعل بين اإلدارة والمجتمع الجامعي، واستغالل فرص 
التطوير المتاحة من أجل تقديم األفضل، إضافة إلى تحسين خدمة 
الطلبة وقياس مستوى رضاهم عن  التواصل مع  العمالء من خالل 

الخدمات التي تقدمها اإلدارة.
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إدارة القبول تنظم اللقاء التعريفي ألولياء األمور

وحدة  رئيس  النعيمي  فاطمة  السيدة  قالت  بالمناسبة  كلمتها  وفي 
أولياء األمور بإدارة القبول إن رسالة برنامج أولياء األمور تتمثل في 
الجامعة وأولياء األمور  الدائمة بين  العالقات  تيسير وتطوير ودعم 
ومساعدتهم ليصبحوا شركاء الجامعة في العملية التعليمية والتطويرية 

لطلبة جامعة قطر مما يدعم المهمة التعليمية للجامعة.
التواصل  أواصر  وتعزيز  دعم  إلى  يهدف  اللقاء  هذ  أن  وأضافت 
إياهم  داعية  التعليمية،  العملية  في  األمور  أولياء  والحوار ومشاركة 
لحضور اللقاءات الدورية والتعرف على ما تتيحه الجامعة من خدمات 
دعم ومساندة أكاديمية وغير أكاديمية. وقالت إنه يمكن ألولياء األمور 
القبول  مبنى  األمور وزيارتهم في  أولياء  برنامج  التواصل مع وحدة 
 parents@qu.edu.qa والتسجيل أو عن طريق البريد اإللكتروني

أو االتصال على األرقام 44033768 – 44035967. 
وفي كلمتها في اللقاء تناولت الدكتورة سلمى حاج حمد مدير مركز 
اإلرشاد األكاديمي دور المركز في العملية التعليمية، وما يقوم به من 
الجامعية،  الطلبة في حياتهم  تواجه  قد  التي  المشكالت  لحل  جهود 
وأهمية دور المرشد األكاديمي في متابعة وارشاد الطالب في دراستهم 
اكتشاف ميولهم  وتحصيلهم األكاديمي، وتوجيههم ومساعدتهم على 

واتجاهاتهم بما يتناسب مع طموحاتهم واهدافهم.
من جهته قال السيد ناصر المري في كلمته :إن إدارة التسجيل تقوم 
للتخرج،  المطلوبة  المواد  إنهاء  الطالب على  لمساعدة  بجهود كبيرة 
هذه  لطرح  إما  األكاديمية  االقسام  مع  بالتواصل  اإلدارة  تقوم  حيث 

المواد او لطرح مواد بديلة ومعادلة تمكن الطالب من التخرج بدون 
تأخير، ويخضع ذلك لتوفر الموارد الالزمة لهذا األمر. ونوه إلى أن 
توفر  عدم  من  يعاني  لن  الدراسية  خطته  وفق  يسير  الذي  الطالب 

المقررات المطلوبة.
منال  السيدة  تحدثت  كما 
عن  القبول  قسم  رئيس  قاسم 
وشروطه  القبول  مواعيد 
القبول  لسير  المنظمة  والقواعد 
التحويل  وطرق  بالجامعة 
المختلفة  التخصصات  بين 
للتحويل،  الالزمة  والشروط 
اللقاءات  أهمية  تناولت  كما 
إدارة  تنظمها  التي  التعريفية 
القبول للطلبة الجدد ودورها في 
ينعكس  مما  بالجامعة  تعريفهم 
الدراسي، وكيفية  على مسارهم 

الحصول على المنح الدراسية وشروطها .
من جانبه تحدث السيد موسى الجمعات عن البرنامج التأسيسي وشروط 
فيها  الدراسة  تتطلب  التي  للكليات  المتقدمين  للطلبة  بالنسبة  اجتيازه 
مستويات معينة من اللغة االنجليزية والرياضيات، وأوضح التخصصات 
التي تحتاج لبرنامج تأسيسي، وكيف يستطيع الطالب اجتياز البرنامج 

نظمت وحدة برنامج أولياء األمور بإدارة القبول لقاًء تعريفيا ألولياء أمور الطلبة في الجامعة، وتضمن 
إدارات  من  عدد  شارك  وقد  االستفسارات،  على  للرد  النقاشية  والجلسات  الفعاليات  من  عددا  اللقاء 
الدورية  واللقاءات  للطلبة  المقدمة  بالخدمات  األمور  أولياء  تعريف  بهدف  اللقاء  هذ  في  الجامعة 

معهم، وتفعيل دورهم في المجتمع الجامعي لدعم نجاح وتطوير الطلبة.

جلسات نقاشية 
للقبول والتسجيل 

واألنشطة والبرنامج 
التأسيسي واإلرشاد 

الطالبي

بنجاح.
البرنامج  إن  وقال 
كسائر  التأسيسي 
الجامعة،  في  البرامج 
من  العديد  يقدم 
للطالب،  الخدمات 
أهمية  على  مؤكدا 
تبذلها  التي  الجهود 
سبيل  في  الجامعة 
تسهيل اللغة االنجليزية 
من  الطالب  على 

بعنوان  كلمة  وفي   . بالجامعة  التعلم  مراكز  من  عدد  وجود  خالل 
»اتبع الطريق وتألق« قدمت األستاذة هناء عمر مدير مركز اإلرشاد 
الطالبي  اإلرشاد  مركز  في  المطروحة  البرامج  عن  نبذة  الطالبي 

وتحدثت عن أهم النصائح التي يمكن أن تساعد أولياء األمور وأبنائهم 
في آن واحد على الوصول إلى حياة سعيدة للمرحلة الجامعية .

والتي  الجامعة«  إلى  االنتقالية  »الرحلة  بعنوان  الثانية  الجلسة  وفي 
تحدث فيها عدد من منتسبي القطاع حول خدمات االلتحاق بالتعليم 
العالي، والمنح الدراسية والخدمات الطالبية، والخدمات التي يقدمها 
مركز الخدمات المهنية، والفرص التي ينالها الطالب للتطوير المهني 
الراعية  الجهات  بين  وصل  حلقة  يعتبر  الذي  المركز  خالل  من 
والطلبة، باإلضافة إلى إن إيجاد فرص عمل بدوام جزئي في الجامعة 

يوفر دخال ماليا للطالب ويساعدهم على تطوير مهاراتهم.
وتناولت الجلسة دور األنشطة الطالبية في توفير االنشطة المختلفة، 
الجامعية  التجربة  تجعل  جامعية  ومناسبات  رياضية  أنشطة  وهي 
ممتعة وقيمة، وتم تسليط الضوء في هذ المحور على برنامج التبادل 
الطالبي والبرامج التطوعية، والمجلس التمثيلي الطالبي في جامعة 

قطر.

قطر«  جامعة  »اكتشف  بتقديم خدمة  الطلبة  مع  التواصل  قسم  قام 
في  جوالت  بتوفير  وذلك  الجدد.  للطلبة  التعريفي  اللقاء  أيام  خالل 
طالب،   727( الجدد  الطلبة  من   2805 لحوالي  الجامعي  الحرم 
للقاء  أيام  الثالثة  2078 طالبة( وذلك من خالل 46 جولة خالل 
التعريفي  للقاء  أيام  األربعة  خالل  جولة   106 و  للبنين،  التعريفي 

للبنات.
وقد اتاحت هذه الخدمة للطلبة للتعرف على مباني الحرم الجامعي 
بشكل  التعرف  إلى  باإلضافة  فيها،  المقدمة  والخدمات  عام  بشكل 
خاص على مبنى الكلية الخاص بهم ومبنى النشاط الطالبي، حيث 
تم تعريفهم عن قرب على أماكن القاعات الدراسية واإلرشاد األكاديمي 

وغيرها من المرافق والخدمات في المبنى.
الجدير بالذكر أن المرشدين الذين قاموا بقيادة الطلبة الجدد في هذه 
لمشاركة  لهم  الفرصة  أعطى  مما  الحاليين  الطلبة  من  هم  الجوالت 
إلى اإلجابة على استفساراتهم  الجدد، باإلضافة  الطلبة  خبراتهم مع 
خالل الجولة. حيث قام المرشدين بحضور ورشات واجتماعات مختلفة 
استمرت خالل شهرين لتدريبهم على أشكال وطرق الجوالت المختلفة، 
باإلضافة إلى تزويدهم بالمهارات الالزمة كمهارات التواصل وطريقة 
إلقاء المعلومات بشكل فعال لتصل للطلبة الجدد بسهولة. عالوة على 

ذلك، قام القسم أيضا بالمشاركة باللقاء التعريفي ألولياء األمور، وذلك 
بتوفير 13 جولة ألولياء أمور الطلبة المهتمين بالتعرف على مباني 

الحرم الجامعي والخدمات المقدمة والذين بلغ عددهم 48. 
وقد تم تصميم برنامج مختلف للجولة الخاصة بأولياء األمور ليشمل 
مباني الحرم الجامعي بشكل عام، والمعلومات التي تهم أولياء األمور. 
باإلضافة إلى التركيز على المباني التي تحتوي على خدمات موفرة 

ألولياء األمور مثل مجمع الرياضات المائية والمكتبة. 

خدمة »اكتشف جامعة قطر« للطلبة الجدد وأولياء األمور

عمر هناء 

التعريفي اللقاء  حضور الفت ألولياء األمور في 

الجامعة مباني  في  تعريفية  جولة 
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شارك قطاع شؤون الطالب في جناح جامعة قطر ضمن فعاليات 
شعار  تحت  الخامسة  نسخته  في  للجامعات  الدولي  قطر  معرض 
سعادة  افتتحه  والذي  واالبتكار«،  اإلبداع  لتحفيز   - التنوع  »نحو 
الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، 
في  الجامعة  مشاركة  وتأتي  للتعليم،  األعلى  للمجلس  العام  األمين 
احتياجات وتطلعات  تلبية  أجل  اطار عملها من  في  المعرض  هذا 
اقتصاد  لتحقيق  قطر  طموحات  برفد  الكامل  والتزامها  مجتمعها، 
المجال  في  السريعة  العالمية  التطورات  ومواكبة  المعرفة  على  قائم 

االكاديمي. 
ويهدف جناح الجامعة في المعرض إلى تعزيز وعي الطلبة وأولياء 
أمورهم بأهمية التعليم الجامعي ومزاياه، من خالل جمعهم مع مسؤولي 
القبول بالجامعة وتمكينهم من طرح تساؤالتهم واستفساراتهم المتعلقة 
بالتعليم بالجامعة وبمستقبلهم الدراسي والمهني، والتعرف على شروط 

ومتطلبات القبول بها وأفضل الطرق للتقدم إليها.
الجامعات  من  وكلية  جامعة   80 من  أكثر  المعرض  في  وشارك 
جامعة  ذلك  في  بما  للتعليم،  األعلى  المجلس  قوائم  على  المدرجة 
البريطانية واألسترالية  والجامعات  التعليمية،  المدينة  قطر وجامعات 

بتقديم  المعنية  التربوية  واألميركية واألوروبية واليابانية، والمؤسسات 
العمل  وقطاعات  قطر،  في  المجتمع  وكلية  الدولية  االمتحانات 
المسؤولة عن االبتعاث بالدولة، باإلضافة إلى طلبة المرحلة الثانوية 
وأولياء أمورهم والموظفين في القطاعين العام والخاص الذي يرغبون 

في إكمال دراستهم الجامعية وما بعد الجامعية.

قطاع شؤون الطالب يشارك في معرض قطر الدولي 
للجامعات

منح  على  الحاصلين  للطلبة  تعريفيا  لقاًء  الدراسية  المنح  قسم  نظم 
االداء  ومنح  العلمي  التفوق  منح  االخرى،  والدول  االسالمي  العالم 
المتميز، وذلك بهدف تعريف الطلبة بشروط وقوانين المنح الدراسية 
وكيفية االستمرار على المنحة الدراسية وفتح باب التواصل مع قسم 
المنح وتذليل الصعوبات التي قد يواجهها طالب المنحة خالل فترة 
دراسته بالجامعة، إضافة إلى الرد على االستفسارات التي قد ترد من 

طلبة المنح الدراسية.
وقالت األستاذة ميمونة السعدي رئيس قسم المنح الدراسية أن الجامعة 
تقدم منحًا دراسية لمساعدة طالب الجامعة على تحقيق النجاح والتميز 
لالستفادة من هذه  بجدية  والعمل  المثابرة  الطالب  األكاديمي وعلى 

الفرص وتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على المنح.
وأشارت بأن الجامعة تقدم عددا من المنح الدراسية سنويًا الستقطاب 
المادية  ظروفهم  تحول  قد  الذين  أولئك  السيما  المؤهلين،  الطالب 
دون حصولهم على فرصة إكمال تعليمهم الجامعي، ورغم أن الكثير 

من هذه المنح تمنح على أساس الجدارة والمنافسة األكاديمية، فإن 
الجامعة تقدم أيضًا منحًا دراسية على أساس الحاجة، وتغطي هذه 
واحدة  لتشمل  بعضها  مزايا  وتمتد  الدراسية،  الرسوم  تكاليف  المنح 
اإلسكان  في  المجانية  اإلقامة  ومنها  األخرى  المزايا  من  أكثر  أو 
ليها، باإلضافة إلى تذكرة سفر سنوية  الجامعي، والتنقل من الجامعة واإ
إلى بلد الطالب األصلي ممن ال يقيمون في قطر، علما بأن الطالب 
يتحمل الغرامات المالية كافة والمترتبة على حذف المقررات الدراسية 

أو االنسحاب من الفصول الدراسية.
الجدير بالذكر أن هذه المنح تشمل طالب البكالوريوس فقط والطلبة 
الطلبة  تشمل  وال  قطر  جامعة  الى  أخرى  جامعات  من  المحولون 
الزائرين أو طلبة دراسة المقررات أو طلبة المتقدمين للحصول على 

شهادة بكالوريوس ثانية.

لقاء تعريفي للطلبة الحاصلين على منح دراسية

والقوانين الشروط  على  يتعرفون  الدراسية  المنح  طالب 

الثانوية المرحلة  إقبال على جناج جامعة قطر من قبل طلبة 

35 34



وبهذه المناسبة أشار األستاذ ناصر المري مدير إدارة التسجيل على 
أن اللقاء هدف إلى عرض اإلنجازات التي حققتها اإلدارة خالل العام 
المنصرم، وتعزيز العالقة بين الموظفين وبث روح الفريق الواحد فيما 
بينهم، والتعرف على الموظفين الجدد وتقديم الشكر للموظفين الذين 
غادروا اإلدارة على جهودهم التي بذلوها خالل فترة عملهم. وأضاف 
بأن الشكر موصول لجميع موظفي اإلدارة الذين بذلوا الجهود الكبيرة 

وساهموا في تحقيق النجاحات واالنجازات خالل العام الماضي.
الزيادة في أعداد  التحديات كانت كبيرة خصوصا بعد  وأوضح بأن 
بلغ  حيث   2014 خريف  الدراسي  الفصل  خالل  المسجلين  الطلبة 
عدد الطلبة 16000 طالب وطالبة تقريبا، قائاًل بأن ذلك كان بفضل 
اهلل ثم األداء العالي لجميع الموظفين تم احتواء هذه األعداد وتوفير 

الخدمات لهم وهو ما نفخر به جميعا.
وخالل اللقاء كرمت اإلدارة السيدة أمل العطاونة رئيس قسم السجالت 
الطالبية تقديرا لجهودها في القسم. كما تم تكريم السيدة مها جاسم 

أخصائية جداول دراسية والسيدة أمنية الجندي منسق إداري واآلنسة 
منى جامع منسق إداري على الجهود المتميزة في العمل. كما تم تكريم 
النفاتي رئيس  السيد رؤوف  في  ممثاًل  الطلبة  معلومات  نظام  فريق 
على حسن  بالشكر  للفريق  اإلدارة  وتقدمت  الطلبة،  معلومات  نظام 
تعاونه مع إدارة التسجيل ودوره البناء في تطوير وتحسين الخدمات 

التي تقدمها إدارة التسجيل لطالب وطالبات الجامعة.
إدارة  لفريق  شكرها  عن  العطاونة  أمل  األستاذة  أعربت  جهتها  من 
التسجيل على دعمهم وعلى الفرص والخبرات التي اكتسبتها خالل 

العمل معهم وعن أطيب أمنياتها للجميع بالتوفيق والسداد.
وقد تخللت الفعالية ألعاب ومسابقات ذات طابع ترفيهي أضفت على 
اللقاء جوا من المرح والود واإلخاء بين الموظفين، كما وزعت هدايا 
على كل الموظفين تضمنت عبارات الشكر والتقدير على جهودهم 

المتميزة.

قامت إدارة التسجيل بتكريم عدد من موظفيها الذين أثبتوا جدارتهم وتميزوا في أداء عملهم خالل 
العام األكاديمي المنصرم 2013-2014، وذلك خالل اللقاء السنوي الثاني لإلدارة والذي حضره مدير إدارة 
التسجيل السيد ناصر المري، ورؤساء األقسام وموظفي التسجيل وعقد اللقاء في اكتوبر الماضي. 

إدارة التسجيل تكرم الموظفين المتميزين في أداء عملهم 

خالل اللقاء السنوي لإلدارة 

مركز اإلرشاد الطالبي ينظم ورشة بعنوان »حواجز اإلبداع 
الخمس في حياتنا«

ورشة عمل حول فن الرسم ودوره 
الفعال في العالج 

نظم مركز اإلرشاد الطالبي بجامعة قطر ورشة عمل تحت شعار 
»حواجز اإلبداع الخمس في حياتنا« وقدم فقرات الورشة اإلعالمي 
من   25 الموافق  الثالثاء  يوم  وذلك  البوعينين،  اهلل  عبد  األستاذ 
الورشة  وهدفت  الجديدة،  المكتبة  بمبنى  المنصرم  نوفمبر  شهر 
التي قد تقف في  الطلبة بأهم وأبرز معوقات اإلبداع  إلى تعريف 

طريقهم، إضافة إلى طرق واستراتيجيات كسر هذه الحواجز. 
واستهل األستاذ عبد اهلل البوعينين الورشة بتوضيح مفهوم اإلبداع، 
جديدة،  بطريقة  معينة  لظاهرة  الفرد  إال رؤية  ليس  أنه  إلى  مشيرا 
تتطلب  مشكلة  بوجود  اإلحساس  على  القدرة  يتطلب  الذي  األمر 
إيجاد  في  مختلف  بشكل  التفكير  على  القدرة  ثم  ومن  المعالجة، 

لها. المناسب  الحل 
كما تناول مقدم الورشة مقومات اإلبداع وشروطه، موضحا أن من 
أهم هذه الشروط تنفس الحرية في مناخها السليم اجتماعيا وثقافيا 
لألمر  الرضوخ واالستسالم  للمستقبل وعدم  الثاقبة  والنظرة  ودينيا، 
الواقع، إضافة إلى العمل المستمر والمثابرة لتحقيق األهداف بكل 

المتاحة وبأذكى الطرق واألساليب. الوسائل 
اإلبداع  حواجز  البوعينين  تناول  الورشة  من  الثاني  المحور  وفي 

مؤكدا  الخمسة 
من  الخوف  أن 
الموانع  هذه  أهم 
قوي  شعور  وهو 
ومزعج تجاه خطر 
أو  حقيقي  إما 
أنه  كما  خيالي، 
الرئيسي  السبب 
أما  الفشل،  وراء 

له  الموجه  السلبي  النقد  فهو  المبدع  يواجه  الذي  الثاني  الحاجز 
من قبل المثبطين أو الناصحين، مشددا على ضرورة اخذه كعامل 

إيجابي وليس عامل احباط قد يثني عن الهدف. 
واختتمت الورشة بتمارين وأنشطة عملية هدفت إلى إطالق العنان 
لمخيالت الطالبات وحثهن على التفكير خارج الصندوق، واختبار 
مقدم  قام  كما  مالحظتهن،  ودقة  المواقف  مع  تعاملهن  أساليب 
بطرق  المتعلقة  الطالبات  وأسئلة  استفسارات  عن  باإلجابة  الورشة 

اإلبداع.  

قدمها اإلعالمي عبداهلل البوعينين  

البوعينين عبداهلل  أ. 

طريق  عن  العالج  وأساليب  طرق  على  الطالبات  تعريف  بهدف 
فريدة  عمل  ورشة  بتنظيم  الطالبي  اإلرشاد  مركز  قام  الفن، 
لطيفة  الدكتورة  الورشة  وقدمت  بالرسم«،  »العالج  شعار  تحت 
المغيصيب من قسم العلوم التربوية بكلية التربية في جامعة قطر، 
حيث تناولت الورشة تعريف الفن وطرق العالج به وأهميته، كما 
الفن  استخدام  كيفية  عن  قصير  فيديو  عرض  الورشة  خالل  تم 

للعالج. 
ألشخاص  سابقة  نماذج  لطيفة  الدكتور  عرضت  الورشة  وخالل   
استخدموا الرسم كوسيلة تشخيصية وعالجية، مؤكدة في هذا الصدد 
على أهمية الرسم ودوره الفعال في التنفيس عما بداخل اإلنسان من 

قلق وحزن، 
أنه  كما 
تتيح  وسيلة 
ن  نسا لإل

المفقودة. أمانيه  التعبير عن 
بداخلهن  ما  لتجسيد  للطالبات  الفرصة  بإتاحة  الورشة  واختتمت 
من رغبات وقلق وخوف وغيره عن طريق الرسم باأللوان، وقامت 
الدكتورة لطيفة بتحليل رسومات الطالبات بطريقة شخصية وتقديم 

النصائح. بعض 

اللقاء السنوي لإلدارة أ. ناصر المري يلقي كلمته في 
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شارك قسم البطاقات الجامعية في اللقاء التعريفي ألولياء أمور طلبة 
مركز الطفولة المبكرة والذي نظمه المركز التابع لكلية التربية، حيث 

هدف اللقاء إلى التعريف بالخدمات التي تقدم لألطفال هناك.
البطاقات  قسم  رئيس  بابكر،  هيفاء  السيدة  قالت  المناسبة  وبهذه 
»البطاقة  بإصدار  وقام  الفعالية  هذه  في  شارك  القسم  إن  الجامعية 
أولياء األمور على أهم مزاياها  المركز وتعريف  التعريفية« ألطفال 

واستخداماتها، وأكدت على أهميتها في تعزيز روح االنتماء للجامعة 
لدى أطفال الروضة.

وتحتوي البطاقات على أرقام تسلسلية تمثل مرحلة الطالب الدراسية 
بالمركز، ويسعى قسم البطاقات مستقباًل لتقديم المزيد من التسهيالت 

والمزايا ألطفال المركز عبر البطاقة الجامعية.

من  عدد  عن  قطر  بجامعة  للطالب  العامة  الخدمات  قسم  أعلن 
الخدمات الجديدة والمبتكرة والتي ستدشن قريبا في الجامعة ومنها آله 
الطباعة  البنين. وخدمة  للطالب  مبنى  في  القرطاسية  لبيع  تجريبيه 
من  عدد  في  الجامعية  الطالب  بطاقة  باستخدام  الذاتي  والتصوير 
عن  وذلك  االنترنت  قاعات  تفعيل  الى  باإلضافة  والكليات  المباني 

طريق عقد ورش تدريبية للطلبة.
كما أدخل قسم الخدمات العامة للطالب عددًا من التحسينات على 
الخدمات الحالية لطلبة الجامعة والتي تساهم في إثراء وتوفير الدعم 

الالزم. وقام القسم بإتاحة الفرصة للطالبات من مختلف التخصصات 
البنات  ومبنى  العلوم  كلية  مبنى  في  الخزائن  خدمة  في  للتسجيل 
الرئيسي، حيث جاءت هذه الخطوة استجابة للتزايد الكبير على طلب 
من  لطالبات  فقط  كانت مخصصة  والتي  المباني  هذه  في  الخزائن 
التواصل  منصات  بتفعيل  القسم  قام  كما  فقط.  محددة  تخصصات 
االجتماعي ونشر العديد من اإلعالنات والرسائل على هذه المواقع 
من أجل تعريف الطالب الجدد والقدامى على الخدمات التي يقدمها 

القسم وطرق التواصل المختلفة لالستفادة من تلك الخدمات.

توزيع البطاقات الجامعية على أطفال مركز الطفولة المبكرة

تدشين خدمات طالبية مبتكرة للخدمة الذاتية في جامعة قطر 

آله تجريبيه لبيع القرطاسية وخدمه الطباعة الذاتية

مشاركة واسعة لقسم التوجيه واإلرشاد في معارض 
الجامعات والمدارس 

االلتحاق  بشروط  والطالبات  الطالب  لتعريف  سعيه  إطار  في 
بجامعة قطر والفرص المستقبلية المتاحة أمامهم في سوق العمل، 
من  عدد  في  بالمشاركة  القبول  بإدارة  والتوجيه  اإلرشاد  قسم  قام 
القسم  شارك  حيث  الدولة،  داخل  والمدارس  الجامعات  معارض 
بعنوان »المستقبل  وبالتعاون مع كلية اآلداب والعلوم في معرض 
تعريف  إلى  الفعالية  وهدفت  الصيدلة«،  كلية  في  ينتظرك  الواعد 
القبول  وشروط  الصيدلة  كلية  على  الثانوية  المدارس  طالبات 
أمامهم  المتاحة  والفرص  التخرج،  بعد  المهني  والمستقبل  بالكلية 
الهتمي  سمية  األستاذة  القبول  إدارة  مثل  وقد  العمل،  سوق  في 

رئيس قسم التوجيه واإلرشاد وعدد من موظفي القسم.
الطلبة الجدد  القسم يهدف إلى استقطاب  الهتمي إن  وقالت سمية 
برامج  من  الجامعة  تقدمه  بما  وتعريفهم  قطر  بجامعة  لاللتحاق 

تعليمية وخدمات جامعية وأنشطة الصفية.  أكاديمية وفرص 
المعرض  في  والتوجيه  اإلرشاد  قسم  شارك  السياق  نفس  وفي 

بهدف  الثانوية  البيان  مدرسة  نظمته  الذي  للجامعات،  التعليمي 
الجامعات  بمختلف  لاللتحاق  القبول  بمتطّلبات  الطلبة  تعريف 
وقد حضر  فيها،  المتاحة  والبرامج  والتخصصات  قطر،  دولة  في 
الجامعات  عن  ممثلون  وكذلك  الجامعة،  عن  ممثلون  المعرض 
األخرى في الدولة، إضافة إلى عدد من أولياء األمور، والطلبة. 
وقالت األستاذة وضحى العذبة مديرة المدرسة إن المعرض هدف 
والطرق  ألبنائهم،  المستقبلية  بالخطط  األمور  أولياء  تعريف  إلى 
واطالع  والجامعية،  التعليمية  مسيرتهم  إكمال  من  تمكنهم  التي 
االلتحاق  أجل  استيفاءها من  التي يجب  المتطلبات  الطالب على 

الذي يرغبون. األكاديمي  بالبرنامج 
كما شارك القسم في المعرض التعليمي الذي نظمته مدرسة نيوتن 
الدولية بهدف تعريف الطالب بالطرق التي تساعدهم على إكمال 
االجنبية  للشهادات  القبول  بمتطلبات  والتعريف  الجامعية  دراستهم 

الجامعة. القبول في  المتاحة وتقديم طلب  والتخصصات 

الصيدلة« في  ينتظرك  الواعد  »المستقبل  معرض 
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وفي نفس السياق نظم مركز دعم تعلم الطالب ورشة عمل لطالبات 
الجامعة بعنوان “أنا طالبة جامعية اآلن”، وهدفت الورشة إلى مساعدة 
الطالبات على التأقلم مع الحياة الجامعية وتوضيح مواطن االختالف 

بينها وبين الحياة في المرحلة الثانوية. 
وتناولت الورشة التي قدمتها ندى علي عياد أخصائية الدعم األكاديمي 
عدة محاور من ضمنها تعريف الطالبات بالحياة الجامعية اليومية، 
وبعض التحديات التي قد تواجههن خالل رحلتهن الدراسية، إضافة 
إلى التعريف بالخدمات المتاحة لهن من خالل شرح بسيط لخارطة 
الجامعة ومبانيها، كما تعرفن على آداب السلوك الالئق داخل الفصل 

والتعامل الحسن مع أساتذة المقررات ومع بقية زميالتهن، واألسلوب 
المقرر  الطالب وأستاذ  بين  اإللكتروني  البريد  للتواصل عبر  األمثل 

والعاملين في الجامعة.
وأشادت الطالبات بدور الورشة في تعريفهن على كيفية حساب المعدل 
استراتيجيات  إلى  إضافة  الدراسي،  المستوى  على  وتأثيره  التراكمي 
اختيار التخصص المناسب، وأبدين شكرهن على هذه االستراتيجيات 

القيمة ولمركز دعم تعلم الطلبة على تنظيمه لمثل هذه الورش.

نظم معمل الكتابة بمركز دعم تعلم الطالب ورشة حول تذوق الشعر 
اللغة  بقسم  العربي  األدب  أستاذ  خليل  لؤي  الدكتور  الورشة  وقدم 

العربية بكلية اآلداب والعلوم.
وهدفت الورشة إلى تعريف الطلبة بمواطن الجمال في الشعر والقدرة 

على التعليل بالطريقة العلمية حيث قام المحاضر بشرح عدة نصوص 
بانة ما فيها من جماليات اللغة، ومنها الشعر األندلسي لما  شعرية واإ

له من لطافة وسالسة وتذوق حسي.

ورشة عمل حول التأقلم مع الحياة الجامعية

دورة حول تذوق الشعر

في  األولى  السنة  لطلبة  عمل  ورشة  الطالب  تعلم  دعم  مركز  قدم 
أكاديمي لطالب  نجاح وتفوق  نحو  الجامعة تحت شعار »خطوات 
السنة األولى«، وذلك في إطار سعيه لتعريف طلبة السنة األولى على 
الورشة  وتناولت  األكاديمي.  النجاح  واستراتيجيات  الجامعية  الحياة 
بمركز  األكاديمي  الدعم  أخصائي  السيد،  محمد  السيد  قدمها  التي 
دعم تعلم الطالب طرق التغلب على المشاكل التي قد تواجه طالب 
الجامعية.  الحياة  مع  التأقلم  واستراتيجيات  األولى،  الدراسية  السنة 
وخالل الورشة تحدث السيد عن مهارات تنظيم الوقت ومهارات وضع 
األهداف، وطرق وأساليب تدوين المحاضرات، حيث تعرف الطالب 
أثر  إلى  باإلضافة  المحاضرات،  تدوين  في  على طريقة »كورنيل« 
وفوائد المجموعات الدراسية على الطالب وطرق االستفادة من خبرات 

الزمالء وتبادل المحاضرات والمعلومات معهم.
وأشار السيد إلى أهمية حضور المحضرات بشكل مستمر، وأهمية 
كانت  سواء  الجامعة  داخل  تقام  التي  األنشطة  مع  الطالب  تفاعل 
األنشطة  هذه  بين  الموازنة  ضرورة  إلى  الفتا  ثقافية،  أو  رياضية 
والدراسة بحيث ال يطغى جانب على اآلخر، مبينًا أن هناك بعض 

قراءة  مثل  االمتحان:  الطالب خالل  يغفلها  قد  التي  الهامة  األمور 
وتنظيم  تسليمها،  قبل  االمتحان  ورقة  ومراجعة  جيد  بشكل  األسئلة 

الوقت داخل االمتحان وتوزيع الوقت على عدد األسئلة.
وقدم السيد للطلبة النصائح العشر للنجاح وهي: تجنب ازدحام الجدول، 
والبدء في المذاكرة من أول يوم، ووضع جدول ثابت للمذاكرة، وتهيئة 
المكان المناسب لها، إضافة إلى استغالل أوقات النهار في المذاكرة، 
واخذ فترات استراحة قصيرة بعد كل ساعة من المذاكرة، واالستفادة 
من المصادر والمراجع المتوفر في الجامعة، والمذاكرة مع الزمالء، 

والبدء في دراسة المقررات الصعبة أوال.
من جهته عبر الطالب يوسف محمد عن سعادته بحضور هذه الورشة 
والمهارات التي تعلمها، وقال: »لقد تعلمت مهارات مهمة منها: تنظيم 

الوقت، وتدوين المحاضرات واختصارها على شكل أفكار رئيسية«.
من جهته أشاد الطالب مصطفى عبد الكريم من كلية الشريعة، بورشة 
خطوات نحو النجاح، موضحًا أنه استفاد من الورشة في تعلم مهارات 

وطرق وضع األهداف للمستقبل وتحديد األولويات والتخطيط لها.

طلبة السنة األولى يتعرفون على اساسيات النجاح في الجامعة

ضمن ورش عمل النجاح األكاديمي بعنوان »أنا طالبة جامعية اآلن« 

41
http://goo.gl/rvmM4R

http://goo.gl/rvmM4R


الطالبية محاضرة تحت  بإدارة األنشطة  الرياضة والترفيه  نظم قسم 
شعار »اإلصابات الرياضية وكيفية التعامل معها«، وقدم المحاضرة 
السيد فاضل عباس المال أخصائي العالج الطبيعي في جامعة قطر.

واستهل المال المحاضرة بالحديث عن اإلصابات الرياضية الشائعة 
مثل الكدمات وااللتواء وكدمات العضلة، مشددا على ضرورة متابعة 
وانتباه األخصائي لتحرك الالعبين، األمر الذي من شأنه المساعدة 
المناسب  الوقت  في  التدخل  وبالتالي  اإلصابة  نوعية  معرفة  في 

عطاء العالج المناسب لها. والتشخيص السريع للحالة واإ
وبعد  اإلصابة  أثناء  الشخص  تصرف  كيفية  المحاضر  تناول  كما 
اإلصابة، مبينا أن هناك بعض األمور التي ينبغي تفاديها في بداية 
الحرارة،  ومن ضمنها:  حدوثها  من  ساعة  حوالي 48  أي  اإلصابة 

والراحة،  بالثلج  واستبدالها  والتدليك،  والجري  والمشي،  والكحول، 
موضحا أن هناك أعراضا تصاحب الكدمات وااللتواءات من أهمها 
األلم والنزيف والتورم، كما أن قلة الحركة والنشاط اليومي من األسباب 
التي تجعل األخصائي الطبيعي يدرك أهمية التدخل من أجل عالج 
الحالة على وجه السرعة، مشددا على ضرورة ارسال المريض إلى 
تماثل  عدم  حالة  في  الالزمة  الفحوصات  وعمل  للتدخل  استشاري 

المصاب للشفاء خالل 48 ساعة.
عن  المصاب  ابتعاد  على ضرورة  بالتأكيد  المحاضرة  المال  واختتم 
اللعب حتى يتماثل للشفاء تماما، ويسترد كامل قدراته البدنية ومهاراته 
الرياضة، مبينا مدى األذى الذي قد يلحقه بنفسه في حال عاد إلى 

اللعب دون أن يكون قد شفي بالكامل من اإلصابة.  

محاضرة حول اإلصابات الرياضية وكيفية التعامل معها

بحضور 53 موظفًا من المنسقين واالداريين وأعضاء هيئة التدريس 
الطالبية  الخدمات  بإدارة  الدراسية  الكتب  قسم  نظم  الكليات،  في 
النظام  خالل  من  الدراسية  الكتب  طلب  كيفية  حول  تدريبية  دورة 
إلى  الدورة  وهدفت   .Textbooks Workflow الجديد  اإللكتروني 
تعريف المشاركين بكيفية استخدام النظام اإللكتروني في طلب الكتب 
بتجربة  المشاركون  قام  حيث  اإلرشادي.  بالدليل  وتزويدهم  الدراسية 
عملية لطلب الكتب الدراسية وطرح األسئلة على مقدمي السيد اشفاق 

اسدي واآلنسة نورة السوادي.
وفي تعليق لها على هذه الدورة أشارت السيدة لولوة إبراهيم رئيس قسم 

التواصل  تسهيل عملية  في  الدورة ساهمت  أن  إلى  الدراسية  الكتب 
بين كليات الجامعة وقسم الكتب الدراسية، حيث كانت طلبات الكتب 
الدراسية تتم ورقيًا مما كان يأخذ الكثير من الوقت والجهد، ومع بدء 
استخدام الطلبات اإللكترونية، فقد ساهمت في تقليل الجهد والتكلفة 

وتوفير الدقة الالزمة وتوثيق المعامالت واإلجراءات الداخلية. 
وأضافت بأن مواكبة استخدام الموارد التكنولوجية في الجامعة سهل 
من إجراءات طلب الكتب الدراسية من قبل منسقي الكليات وتم تحويل 
الطلبات الورقية للكتب الدراسية إلى طلبات إلكترونية، لضمان الدقة 

والكفاءة أثناء الطلب.

دورة تدريبية حول استخدام الطلبات اإللكترونية للكتب 
الدراسية

الرياضية السيد فاضل عباس المال يشرح انواع  اإلصابات 
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