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Fall 2012 saw a number 
of achievements as a 
result of hard work and 
perseverance from the 
entire QU community.  
This is part and parcel of 
the long journey towards 
fulfilling the objectives of 
our Strategic Plan, and I am 
proud of the commitment 
of administration leaders, 
faculty, staff and students 
alike towards achieving 
them.

The establishment of the 
Arabic Language Master’s 
Program and Gulf Studies 
Master’s Program is one of 
the important steps we have 
taken to advance our vision 
to elevate the importance of 
the Arabic Language and 
Gulf developments with the 
needs of the society in mind, 
and in line with the values 

detailed in Qatar National Vision 2030 and the National Development Strategy 2011-2016.    The 
recent Supreme Council of Education (SEC) decree to increase the number of programs that are 
taught in Arabic is timely in this regard.

Among the interesting topics you will read in this magazine, I would like to highlight the Al Bairaq 
program – the high-school initiative under the Materials Technology Unit (MTU) that has engaged 
over 400 students from schools in Doha in an appreciation of science, and scientific research, 
innovation and discovery.  The program’s popularity has grown considerably and has been 
applauded by teachers, principals, parents, and industry leaders, not only for its success in 
sparking students’ interest in science, but also in helping them to develop important life skills that 
will enhance their academic and career aspirations.

Al Bairaq joins the Life is Engineering Project (LIEP), QU Computing Contest, and Gasna in 
getting students in Qatar in touch with the future role they will play in the country’s development
These are some of the many community outreach programs implemented at QU.  Our academic 
programs are designed to ensure that the community is positively impacted, and in this regard, 
we place strong emphasis on volunteerism in our students’ academic and extra-curricular 
activities.    The “Leave Your Fingerprint” campaign for International Volunteer Day, organization 
of Qatar National Day at QU, and many other community service and charitable projects, 
demonstrate the growing culture of volunteerism and civic responsibility among the students.

An important highlight in our approaches to benefit the society is the support we receive from 
government, business, industry, academia and civil society through the establishment of Chair 
positions, strategic MOUs, academic exchanges, and research collaboration.  We are proud to 
be partners with individuals and groups who share our values and vision towards Qatar’s future.

I would like to take this opportunity to wish you all the best for the term ahead.

President's Speech
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The College of Arts & Sciences (CAS) 
established  three new Masters’ programs 
and has been orienting  prospective students 
on the programs’ curricula.  Admissions 
applications for Gulf Studies (Spring 2012) 
and for Environmental Sciences and Arabic 
Language  (Fall 2012) got underway at an 
Open Day held at the beginning of January.

MA Arabic Language -- CAS’ most recent 
post-graduate program was launched in 
November 2011, following Gulf Studies in 
March 2011 and Environmental Sciences in 
January 2011.  It was initiated as a result of a 
department survey that revealed that a large 
number of graduates were interested and 
hopeful that such a program would be offered 
at QU.

The program offers three tracks  – Language, 
Literature and Criticism, and Cultural Studies 
and Comparison.  The aim of the first track 
is to build awareness of the Arabic language 
and heritage; the second, to assess the 
nature and quality of literary criticism and the 
third, to investigate comparisons between 
the diverse arts and cultures.  Graduates 
will be able to master critical analysis of 
comparative literary phenomenon and 
link it to philosophical and cultural literary 
interpretation.

MA Gulf Studies  -- This is the first such 
in Qatar and the region, and the second in 
the world.  It incorporates disciplines in the 
departments of Humanities, International 
Affairs, and English Literature and Linguistics 
which are offered at CAS.   It will provide 
students with an advanced interdisciplinary 
understanding and in-depth knowledge of 
issues related to the states of the Arabian 
Gulf.   While the Program is  delivered in 
English, students are expected to pursue an 
Arabic proficiency course.

New Masters’ programs begin at CAS

The program covers courses relating to 
heritage, society, politics, economics, media, 
international relations, and the energy industry 
of the Gulf States. It is primarily a full-time 
course but is also offered on a part-time basis 
for those currently employed.

Course titles include “Contemporary History 
and Politics in the Gulf”, “Global Energy 
Geopolitics”, “The Arabian Peninsula 
Literature and Culture”, “Environment and 
Climate Ecology”, and “Human Rights in the 
Gulf States”.

The rationale behind the Program is based 
on the recognition that QU can be a focal 
point of excellence in the field of Gulf 
Studies.  Graduates will be aptly skilled in 
finding solutions in Qatar and the region’s 
pressing questions.  They will be able to 
pursue careers in culture and heritage, 
finance, industry, academia, foreign affairs, 
and governmental and non-governmental 
organizations.

MSc Environmental Sciences – It was 
designed based on the growing need for 
solutions to a broad range of burgeoning 
environmental issues in the country.  It 
addresses the need for professionals and 
trained personnel who are committed to the 
development of a sustainable future for Qatar.

The program’s curriculum emphasizes 
advanced principles of environmental 
science in areas such as conservation, 
pollution, marine ecology, global climate 
change, environmental law and economics, 
and sustainable development.  Graduates 
of the program can be assured of excellent 
opportunities in both the public and private 
sectors, such as legal consultations, urban 
planning, teaching and research, business 
services, health, environment, and agriculture.
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Top research awards for faculty. students
Faculty and students received top awards 
in the organization’s 4th annual research 
forum (QURF) held in October in which they 
presented research findings and solutions to 
everyday questions and problems.

The Forum, under the theme “Towards a 
Knowledge-Based Economy: Partnerships to 
meet national challenges”, was an opportunity 
for QU researchers to showcase their 
research and academic activities and engage 
with colleagues in and outside the university 
to share experiences and challenges. 

Awards for best research poster were given 
in four primary categories -- health sciences 
(HS), information and communication 
technology (ICT), social sciences (SS), and 
environment and energy (E&E). One hundred 
posters were exhibited -- 31 HS, 18 ICT, 26 
SS, and 25 E&E.

The winning faculty research posters were:
“Alternation of Circadian Rhythm and 
Cardiovascular Function” by Dr Hamda 
Al Naemi and Hala Al-agha;  “The role of 
QU core curriculum program in improving 
students’ academic performance, enhancing 
their career development” by Prof Aisha 
Fakhro, Dr Mohammed Fawzi, Prof Ali Ali, Dr 
Yosif Al-Abdullah, Dr Mohamed Salim, and 
Prof Hesham Azmi; “Intelligent Document 
Management System for Automatic Writer 
Identification” by Dr Sumaya Al-Maadeed, 
Dr Abdullahi Hassaine, Dr Ali Jaoua, Dr 
Jihad Alijaam, Dr Ahmed Bouridane, 

and Wael Ayoubi; “Development of new 
Magnesium based AZ41 / Al2 O3-Ca Nano 
composites” by Prof Abdelmagid Hamouda, 
Dr Mohammed Alam, and Dr M Gupta. 
First- and second-place were awarded for 
student research posters in the energy and 
environment, and health sciences categories 
respectively.

Nasser Al-Nunu, Sam Alshormani, Dr Farid 
Touati, and Dr Mohieddine Ben Ammar placed 
first for their poster “Qatar University First 
Generation Zero CO2 Footprint Solar Car” 
ahead of the team comprising Fanda Salem, 
Hind Mansoor, Hala Bargal, and Dr Sherief 
Khalifa whose poster was entitled “Isolation 
of Secondary Metabolites from Eucalyptus 
Cama Idulensis”.

The forum proceedings also included 
announcement of the winners of QU 
Research Awards: 1st place: Professor of 
Civil Engineering Dr Hesham Eid, 2nd place: 
Professor of Social Sciences Dr Fadwa El-
Guindi, and 3rd place: Associate Professor of 
Physics Dr Abouzeid Mohammed A Shalaby.

QFRF
QU faculty and students also had big wins 
at Qatar Foundation Research Fund (QFRF) 
for Best Student Biomedical Research of the 
Year, Best Student Energy Research of the 
Year, Best Student Arts, Social Sciences, 
Humanities, and Islamic Studies Research 
of the Year, Best Student Poster of the Year 
in Environment Research, and Best Student 
Poster of the Year in Computing Research.

Students, faculty excel at research fora
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Our new marine research vessel “Janan” 
arrived at Doha port at 3:30pm on January 15 
at the end of a month-long journey crossing 
the Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, Suez 
Cannel, Red Sea, Arabian Sea and through 
the Arabian Gulf.   The vessel was escorted 
into port by a small fleet of boats from Qatar’s 
Coast Guard. 

A group of QU leaders -- QU President Prof 
Sheikha Abdulla Al-Misnad, VP for Research 
Dr Hassan Al-Derham, VP for Institutional 
Planning and Development Saif Alsowaidi, 
Director Environmental Studies Center (ESC) 
Dr Mohsin Al-Ansi, along with several other 
QU members  - was on hand at the reception 
ceremony.  The event was also attended by 
the Director of Coasts and Border Security 
Department Brigadier Ali Ahmad Saif al-
Bedaid al-Mannai, and several officers from 
the Ministry of Interior. 

“Janan” is named after the island located 
in the western part of the Qatari peninsula.  
The vessel is for use by QU’s Environmental 
Studies Center to advance marine 
environmental studies and research in 
Qatar and the Gulf region.   It is a generous 
donation presented to QU by H.H the Heir 
Apparent and Chairperson of QU Board of 
Regents Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa 
Al-Thani to replace the outgoing vessel 
“Mukhtabar Al-Bihar”.
 
“Janan” was built in the Vigo shipyard of 
Freire, the world-famous manufacturer of 
scientific research vessels in cooperation 
with Qatari experts in compliance with Qatar’s 
environmental conditions.

“Janan” has arrived !

The “Janan” has an overall length of 
42.8 meters, breadth of 10 meters, gross 
registered tonnage of more than 600 tonnes, 
maximum draught of 3.7 meters which will 
allow it to reach the most shallow areas of 
the Arabian Gulf, normal cruising speed 
of 12.5 knots and maximum speed of 14 
knots. The vessel can sail for 21 days, and 
accommodate a total of 30 technical and 
scientific staff.

It is equipped with two main engines, 
allowing it to work near oil and gas platforms, 
has the ability to function on generators 
without relying on the major engines, and 
contains an advanced de-positioning system 
to stabilize the vessel using satellites. It has 
5 sophisticated research laboratories, and 
electrical generators. Facilities also include 
an environment-friendly sewage treatment 
unit, water desalination plant, an ER for 
medical emergencies, and a diving room.
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Faculty lauded
College of Engineering assistant professor 
Dr Saleh Al Hazbi, and Foundation Program 
lecturer Ms Nooran Adel Omara  were 
selected winners for best Blackboard 
program designs for 2011. 

The awards are part of OFID’s continued 
efforts to assist all faculty members in 
developing their teaching skills and to 
enhance communication between students 
and faculty through the use of current 
scientific technologies in information systems.   
The 2012 award cycle is in progress and we 
look forward to further innovations from our 
talented faculty.

SESRI unveils findings
This very important report by the Social 
and Economic Survey Research Institute 
(SESRI) addressed GCC public opinion on 
the proposed GCC single currency.  The 
discussion of a common monetary union 
among the Gulf member states has been 
ongoing for a number of years and gained 
traction in March 2010 with the establishment 
of the Gulf Monetary Council.  

The Single Currency Project is of great 
importance to the governments and the 
citizens of member states, and while it had 
political support of all participating countries, 
little was known about GCC citizens’ opinions 
or their awareness or knowledge of it and its 
objectives.  The SESRI survey was initiated 
to fill that gap to know what public support or 
opposition there was for the Project.

The survey found that the Project enjoys a 
great deal of support from GCC citizens with 
Qataris highest at 90%,  followed by Saudis 
(72%), Bahrainis (72%). Emiratis (59%) and 
Kuwaitis (41%).  The survey also addressed 
questions on wider benefits of the single 
currency to the GCC countries such as 
fostering economic growth, contributing to 
establishing a model of unification in the Arab 
world,  and easing trade and travel across 
GCC borders.
  
The Institute took the lead in this public 
discussion and received full support from 
a wide range of partners in addressing 
questions and concerns on this particularly 
significant moment in the Gulf states.
The SESRI report came at the time of the 

GCC’s 30th anniversary which was observed 
at QU in a first-ever forum held in the region 
to commemorate the establishment of the 
Council.  Entitled The GCC at 30: Past 
Achievements and Future Prospects”, the 
event drew participants from across the Gulf 
as well as from Italy, US, and Singapore.   The 
forum also served to showcase QU’s newly-
established Gulf Studies Master’s program.  It 
was also designed to engage students from 
the Department of International Affairs on the 
GCC’s political, economic and social progress 
and development.

Study finds strong GCC 
support for single currency
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With the view to promoting the appreciation 
of scientific discovery and innovation among 
youth in Qatar, QU provides 4 key programs -- 
Life is Engineering Project (LIEP), Gasna (Our 
Gas), Al Bairaq, and the Annual Computing 
Contest -- that are designed to engage 
high school students and encourage them 
towards future studies and careers in science, 
engineering, and computing.

Al Bairaq --  This program initiated by the 
Materials Technology Unit (MTU)  continued 
its workshop series for high school students, 
holding a 3-day workshop on January 1-3, 
2012.  Al Bairaq opens up new opportunities 
for understanding the effect of exposing 
high school students to hands-on activities.  
Al Bairaq team believes that applying the 
inquiry-based approach through a non-formal 
educational setting would encourage students 
to have a more positive attitude toward 
science. 

LIEP – the 3rd instalment of the project was 
launched in early December 2011.  Fifteen 
secondary schools in Doha will participate 
in the Project -- all students nominated to 
participate are Qatari.  These schools will be 
assessed based upon exams, attendance 
and interaction during workshops. 6 schools 
were selected for the final race at Lusail in 
February.

Engaging youth in science and innovation

Gasna -- the Open Day to launch the 4th 
annual competition was held in November 
2011.  Teachers and students from 
participating schools were briefed by the 
Gasna team on competition guidelines, rules 
and  deadlines.   The competition stimulates 
students’ innovative skills and motivates them 
to produce winning projects.  Winners will 
be announced and honored on April 21 at a 
ceremony at Ibn Khaldoon Hall.

Computing Contest – in this Contest 
launched in December 2011 for the fifth year, 
high school students are  tasked to build 
and program a robot to perform certain tasks 
in the most efficient and effective way in a 
specific period of time.  First-place winner 
will receive QR10,000 in addition to the 
scholarship; 2nd place QR6000 and 3rd place 
QR4000.  The winners will be announced at 
the contest’s closing ceremony on March 31. 
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higher education, he said, adding that the 
organization provides unique learning and 
research opportunities to more than 9000 
students representing 85 nationalities, 60 % 
of which  are Qataris. The organization also 
boasts an alumni network comprising more 
than 40000 alumni in all sectors of the society.

Figures show that enrolment has increased 
substantially with the  organization recording 
a total of 4755 applicant students in 2011 up 
from 3210 in 2010. During the past 4 years, 
the percentage of applicants increased by 
56 %.  In 2010 and 2011, the number of 
students who registered, increased from 7657 
to 8768. 

Added to this student population is the 
number of programs which amount to over 
42 majors offered at the organization’s 7 
colleges – Arts and Sciences, Business and 
Economics, Education, Engineering, Law, 
Pharmacy and Sharia and Islamic Studies.  
“By that, we may be the biggest academic 
institution in the country”, Dr Al-Ansari said. 

“Equally, gaining accreditation from 
internationally-recognized agencies 
places QU among the best academic 
institutions in the world in terms of its 
commitment to providing an environment 
of high academic scholarship and one that 
advances the spirit of leadership and social 
responsibility, volunteerism, and adherence 
to best academic standards and practices, 
performance assessment and continued 
development”, he added.

The organization has experienced an 
increased level of academic standards, 
student success and achievement, and 
student enrolment over the last five years.  
This was revealed by a recent survey exercise 
on the developments and advancements that 
emerged from the Reform Plan initiated in 
2003. 

Commenting on this, VP for Student Affairs Dr 
Omar Al-Ansari pointed to the organization’s 
adoption of international standards, along with 
academic accreditation awarded a number 
of its colleges, programs and units by world-
reputable accrediting agencies.
 
“In 2011, the mean of cumulative GPAs at 
graduation is 2.8, starkly increased from 1.9 in 
2005”, he said,  noting that the percentage of 
graduate students who obtained a cumulative 
GPA of 3.5 and above has doubled over 
the past 4 years.  This undoubtedly proves 
that our students are responding to required 
standards and expectations and ready to 
face challenges and commit themselves to 
improvement and excellence”.

Dr Al-Ansari further noted a dramatic decline 
in the number of years of study from the 
date of enrolment to graduation, in that the 
percentage of students completing their 
studies within a period of more than 6 years, 
dropped from 21% in 2007 to 12% in 2011. 
“This is clear evidence that students have 
become  more focused and committed 
and  are graduating within  a shorter period  
than  when  QU academic standards were 
comparatively lower”, he said.

Dr Al Ansari further pointed out that in 
2007, only 14 graduate students obtained 
certificates at those levels whereas in 2011, 
the number jumped to 46.   He explained that 
strong bonds between students and  their 
instructors made for effective communication 
between them which helped to enrich the 
students’ practical and research experiences.    
He noted further that for the 2010-2011 
period, 250 students enrolled in QU graduate 
programs, 150 of which are pursuing MAs.

Despite the increasing educational 
opportunities in the country, QU remains the 
first choice of Qatari students, Dr Al Ansari 
stated.  It is the only national institution for 

Reform Plan yields heightened student 
performance and achievement
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The organization 
recently signed 
significant 
agreements with 
TOTAL, QAPCO 
and ConocoPhillips 
for mutual benefit 
of collaboration.  

One of the more 
recent signings 
was with the 

Community College Qatar (CCQ) on January 3 
which would facilitate  CCQ students’ admission 
into QU.  The conditions of the agreement 
are established in line with the principles 
of accreditation described by the Southern 
Association of Colleges and Schools (SACS) from 
which QU is in the process of seeking institution-
wide accreditation. 

By the terms of the agreement, CCQ 
students having completed 60 credit hours of 
undergraduate coursework in the College’s 
Associate Degree in  Arts (AA) or Associate 
Degree in Science (AS) programs, are eligible 
to apply for admission to QU’s undergraduate 
programs.  

They would also be allowed to bypass QU’s 
English, Math and Computer competency 
requirements.  However,  CCQ students who have 
not completed their associate degrees and wish 
to be admitted into QU, would need to fulfill those 
requirements as well as completed at least 24 
credit hours of undergraduate coursework at the 
College.

In turn, CCQ will accept reverse transfers of QU 
courses to the College for consideration as AA or 
AS degrees. 

   
Commenting on 
the agreement, 
QU President 
Prof Sheikha 
Abdulla Al-
Misnad said:  
“This underlines 
the continuity 
of education 
promoted by 
education 

policymakers in Qatar that allows students from 
established educational institutions such as CCQ 
to add value to their certificates by following 
on to further study in higher education.  We are 
pleased to be part of this agreement with CCQ 
which will provide students with a wide range of 
study options to build on their previous studies by 
pursuing their area of interest and specialization”.

CENG accreditation success
College of Engineering boasted enormous success 
in recently obtaining ABET accreditation status 
for its Bachelor degree programs in Chemical 
Engineering, Civil Engineering, Computer 
Engineering, Electrical Engineering, Industrial & 
Systems Engineering, Mechanical Engineering, 
and Computer Science.

The programs have been respectively accredited 
by the Engineering Commission and Computing 
Commission of ABET Inc, the recognized 
accrediting body of college and university 
programs in applied science, computing, 
engineering, and technology. 
 
ABET approval followed an intensive process over 
several years of CENG in-house self-study, an 
internal peer review, and site visits by the ABET 
review team to evaluate program curricula, faculty, 
facilities, and institutional support.  The ABET 
review also included discussions with students of 
the respective programs.

CENG Dean Dr Mazen Hasna said: “This is an 
important milestone for the college programs. Our 
team has been working hard in collaboration with 
our partners to ensure that our students receive 
quality education at international standard with 
local and regional relevance.  Many thanks to all 
CENG members for their efforts, QU leadership for 
their support, and our industrial partners for their 
feedback and contribution to the accreditation 
process”. 

Partnership agreements
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When Afra Al Hajri and Hana Al-Mohammed, 
students from the Department of Biological 
and Environmental Sciences set off on a 
scientific visit to Japan in September 2011, 
they did not expect that they would be caught 
in Typhoon 15 and be stranded in the capital 
city, Tokyo.  

The typhoon is so named as it is the 15th to 
be experienced in or near Japan.  Coming 
from Qatar where rain is a major event, a 
typhoon was more than a novel experience for 
the students.

The two students were in Japan on a 10-
day trip as part of their research project 
on Ethiopian hedgehogs – a project that 
began two years ago under supervision of Dr 
Nobuyuki Yamaguchi and partially supported 
by an UREP grant from QNRF. The aim of Afra 
and Hana’s project is not only to understand 
the basic ecology and behavior of this desert-
adapted hedgehog species, but also to raise 
public awareness concerning the biodiversity 
of Qatar and its conservation.
 
During the trip they would compare fieldwork 
focusing on similar species from a desert 
environment (Qatar) and temperate one 
(Japan).  They would also learn field 
methodologies that are useful for biodiversity 
research in Qatar, as well as experience an 
“open class” where researchers and the 
general public work in the field together.  

At the Laboratory of Wild Animals, Tokyo 
University of Agriculture in Atsugi city, 
approximately 50km southwest of Tokyo, Afra 
and Hana had orientation sessions with Prof 
Motokazu Ando, and lectures on how to use 
field instruments.
 
“We had the opportunity to use field devices 
that we did not use before, and the field 
experience in Japan will have a massive 
impact on our skills as we continue to promote 
the biodiversity of Qatar”, Afra said.

A trip to observe the giant flying squirrel at 
Saijyoji Temple, 80km southwest of Tokyo was 
followed by the students joining an “open 
class” to monitor field mice in Aokigahara 
Forest near the formidable Mt Fuji. In Ichikai 
town, Tochigi Prefecture, not far from the 
famous Nikko Shrine dedicated to the first 

Shogun of the last samurai government in 
Japan, Afra and Hana set their first camera 
traps to survey what mammalian species are 
found in the area.
   
On the very day they decided to explore 
Tokyo by themselves, the typhoon hit Tokyo.  
They thought they would take shelter in a 
café over a cup of tea or coffee and wait 
for it to blow over but the storm only got 
stronger. Japan is famous for its efficient 
public transport system, which under normal 
circumstances should take the students 
back to their hotel quickly and safely,  but 
with the strong winds and heavy rain, public 
transport was completed disrupted. Afra and 
Hana found themselves stranded at a railway 
station where, as night fell, more and more 
people were arriving hoping to get trains to 
return home.

“There was an unbelievable number of people 
in the station who were all waiting for their 
trains, and we thought we would have to 
sleep there that night“, Hana said.

They were unable to follow the regularly up-
dated public address announcements as they 
were in Japanese.  Neither speaks Japanese 
and many Japanese people speak little 
English and no Arabic. Even if they found a 
train, they would have to squeeze themselves 
into it as it would be over-packed. They finally 
managed  to get back to their hotel just after 
midnight.
 
Afra and Hana are part of the first-ever 
research in any GCC country on free-
ranging Ethiopian hedgehogs.  They are the 
first female Qatari students to visit Japan 
to conduct wildlife research, and the first 
female Qatari students who experienced and 
survived a strong typhoon.

Typhoon 15 adds adventure to students’ trip
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Building on the spirit of community service 
promoted by QU, students have been 
stepping up their involvement in the 
community in a wide range of volunteer 
activities.  They have over the years led 
awareness programs on cancer, obesity and 
diabetes, and participated in Eid charities, 
youth mentoring, re-cycling projects and other 
activities designed to benefit the community.

The students were enthusiastic participants 
in last year’s activities in observance of 
International Volunteer Day -- a seminar 
organized by College of Arts & Sciences 
(CAS) and an awareness event by the Student 
Activities Department.  

The seminar featured speakers from 
Qatar Volunteer Center and QU students 
Mohammed Al Hashimi and Hessa Al Nasser.  
The students discussed their respective 
experiences of being involved in volunteer 
work at QU and in the community.
 
The event was also the opportunity for 
CAS to launch “My Life is Volunteerism”,  a 
competition in which QU students and alumni 
will submit their projects outlining volunteer 
activities that will benefit society.  The aim is 
to inspire students towards volunteering in 
their communities and combining a sense 
of civic responsibility with their academic 
studies, CAS Dean Dr Eiman Mustafawi 
said. The winners will receive cash awards 
and their projects distributed to civil society 
associations in Qatar. 

“Leave Your Fingerprint” was the title of the 
event held by the Student Development 
Unit to encourage QU students to become 
involved in events at QU and outside that 
support community work and service.  The 
objective was to get students to be more 
interested in contributing their time and skills 
to community events without the expectation 
of monetary return.  

Further, it was to establish a culture of 
volunteerism among the students and 
members of QU community in line with 
cultural and traditional values.  Students 
left painted handprints and drew symbolic 
pictures on a mural to represent their thoughts 
on International Volunteer Day. 
Mohammed Al Hashimi detailed some of 

his activities which included being part of 
Reach Out To Asia (ROTA) and involved in 
youth and community outreach projects such 
as the Ramadan Project and the Empower 
conference, the planning and organization 
of the conference on the 30th anniversary 
of the GCC, National Day festivities at QU, 
and the regional meeting to discuss GCC 
youth participation in the upcoming Rio+20 
conference. 

“It is very important for people, especially 
young people, to give back to society through 
community service”, he said.
  
Hessa Al-Nasser works in the Public Affairs 
Department at RasGas and devotes her spare 
time to the Doha Youth Center as Chief Editor 
of Marya Shahiba magazine.  She coordinates 
the activities of 30 boys and girls in the 
production of the magazine. 

“The editors, photographers, and designers 
of the magazine are all young people from 
the Center”, she said, adding, “This is what 
I love doing.  Volunteering has helped me in 
so many ways and it is very rewarding to be 
able to contribute your knowledge and skills 
to benefit others”. 

Students motivated on civic responsibility and volunteerism
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College of Law (LAWC), in conjunction 
with the American Bar Association Rule of 
Law Initiative (ABA/ROLI),  held a highly-
successful 2-day conference on December 
13-14 on “Women Promoting Qatar’s Future: 
Women and Qatar’s National Development 
Strategy (QNDS) (2011-2016)” to discuss the 
impact and challenges of the QNDS as they 
relate to women’s lives in the workplace, in the 
home, and in the broader society. 

The event was geared to women from all 
sectors of Qatari society – over 100 women 
and several men attended, representing 
nationalities from around the globe.
 
Master’s law student, LAWC teaching 
assistant and founder of LAWC Family 
Violence Project Muna Marzourqi was one 
of the many top women speakers in the 
field of medicine, academia, law, business 
and finance, global trade negotiations, 
and administration and management who 
addressed the audience and provided 
examples of women who are already working 
to make the vision a reality.  Muna was also 
joined by fellow law students Areej Al-
Shrannari and Ruba Al-Noimi.

 The forum was chaired by ABA/ROLI 
Program Director and QU Visiting Professor 
Dr Marlana Valdez, Qatar General Secretariat 
for Development and Planning (GSDP) Senior 
Social Development Expert Dr Tsung-Ping 
Chung, and GSDP researcher Mrs Noura 
Essa Al-Abdulla.
                                                 
It opened up intense and animated discussion 
on a variety of topics such as women’s work/
life balance, inconsistencies in the Strategy’s 
objectives and family law in Qatar, differences 
and similarities in workplace processes in 
Qatar and in other countries; advocacy for 
rights of women, children and families; and 
men’s involvement in the process of realizing 
the objectives of the strategy to promote 
gender equality and balance.

Dr Valdez commented: “Women attending 
the conference heard from experts and 
participated fully in the dialogue and 
shared opinions, concerns and aspirations 
with others.  This is how policy is effected, 
and  programs such as the NDS can 
gain considerably from this committed 
participation”.

Law College holds auspicious women’s conference
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Honors students celebrated at Museum of Islamic Art

In the presence of Qatar Museums Authority 
(QMA) chairperson H.E. Sheikha Al Mayassa 
bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, Qatar 
University (QU) Honors Program  celebrated 
the success of its students who passed the 
Honors Freshman Seminar course conducted 
in Fall 2011.  Twenty-five students of the 
Program out of a total of 31, received an “A” 
grade  in the course.
 
The celebration took place on January 19 in 
the courtyard of the Museum of Islamic Art 
(MIA).  It was attended by the Director of QU 
Honors Program Dr Ahmed Ibrahim, QMA 
Chief Executive Officer Mr Abdulla Al Najjar 
and MIA Director Ms Aisha Al Khater.
 
In his remarks, Dr Ibrahim praised the 
students and said: “This is our second year 
of celebrating the accomplishment of QU 
Honors students.   What makes this day 
special is the attendance of H E Al Mayassa 
Al-Thani”. 
 
He added that hosting the seminar course 
was a generous opportunity provided by the 
Museum to the students.  “It goes without 
saying that offering such courses is a 
representation of the strong bond between 
QU and the Museum of Islamic Art and we 
hope to foster and advance this relationship in 
the future”.   
 
Dr Ibrahim encouraged the students to 
unlock their skills and potential and utilize 
their talents towards reaching their goals.  He 
advised them that majoring in engineering, 
pharmacy, or science should not lessen their 
passion for art and pointed to QMA CEO Al-
Najjar who holds a degree in engineering as 
proof of being able to find the right balance. 
 
Ms Al Khater welcomed the students and 
highlighted her experience, saying: “I 

graduated with a music degree but I have 
a deep passion for art.  Once you have a 
passion for something, you can excel and 
succeed”. 
 
Mr Al Najjar drew the students’ attention 
to QMA’s desire to employ distinguished 
QU graduates from different disciplines 
and specializations.  “We believe that 
QU graduates possess the best practical 
and theoretical knowledge and skills that 
help them to succeed in any business 
environment or sector, including in the field 
of art”.   He presented the students with 
the published book “The Dream of A King” 
which presents editorial and photographic 
details of the exhibition of treasures from the 
Green Vault in Dresden which is currently on 
display in the Museum.
 
Freshman computer engineering student 
Rodaa Al Musalam said: “This fantastic 
course expanded my background in art.  
I learned a lot about renowned artists 
and enjoyed the experience of analyzing 
their artistic works from historical and 
psychological aspects”.
 
Her classmate Khuzama Al Harami thanked 
Honors Program course instructor Dr 
Olga Nefedova for making the course an 
enjoyable one. “I am thankful for all her 
efforts to plant the seeds of passion of art  
in our hearts and minds.  I enjoyed meeting 
students from other majors and sharing our 
ideas in a friendly environment”. 
 
Mechanical engineering student Sayed 
Zafar said:  “Appreciating beauty is a 
fundamental outcome of this course. Life 
doesn’t mean excelling in one single field. 
Being a distinguished human being means 
being well-rounded in many disciplines”. 
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Student exchange program receives top award

Congratulations go to the Off-Campus 
Educational Opportunities and Student 
Exchange program which was recently 
bestowed the International Education 2012 
Best Practice Award for its student exchange 
program with Peace College in North Carolina 
USA.  The Award honors prominent higher 
education and student affairs leaders, 
programs, and initiatives for contributions 
and impact on inter-cultural and educational 
exchanges.
 
The award was presented at the 2012 NASPA 
International Symposium held in March in 
Phoenix, Arizona, USA.

Headed by Al Jazzi Hamad Fetais, the 
Program creates an opportunity for students 
to share experiences with their counterparts 
abroad, to communicate their differences 
and similarities in their culture and life, and to 
learn to understand and appreciate others› 
ideas, traditions and customs.

Students enjoy getting to know other students 
while learning first-hand about life in another 
country. Moreover, the program allows 
students to sharpen their skills and explore 
their knowledge by participating in different 
types of activities organized by other students 
which serve to enhance their personalities, 
leadership skills, and independence.
The Program is in its fifth year with the Section 
hosting several Peace College students as 
recently as last month.

An important aspect of the program is the 
opportunity for the students to stay in dorms 
rather than hotels in order for each side to 
experience the real campus life “Our students 
participating in this program come back home 
with a different personality. They are more 
independent and reliable, as most of them 
travel in this program without their families 
for the first time. Moreover, students get the 
chance to represent their country’s values and  
traditions”, Al Jazzi said. 
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QULSS 2011 a success

The symposium held on December 14-15, 
addressed the fate of mangroves in Qatar 
and the Gulf drew wide participation from 
representatives from government, industry, 
academia and civil society.  

Additionally, as part of a class assignment, 
Department students participated in 
organizing the event, preparing posters 
to present at the exhibition, and engaging 
fully in the discussions emanating from the 
symposium, giving verbal presentation of their 
posters and explaining the research behind 
them.  A total of 17 posters were presented.

The two-day event entitled “Mangrove 
Habitats: Functioning, Management and 
Sustainable Development”, focussed on the 
mangrove ecosystem, its ecology, biodiversity 
and functioning, as well as its management 
and sustainability in the state of Qatar and 
the Arabian Gulf.   It was organized by the 
Department of Biological and Environmental 
Sciences in the College of Arts & Sciences.
 
Scientists, academics, researchers from 
Qatar, the Gulf region, and internationally, 
presented and discussed papers on 
mangrove habitats, best practices and 
management experiences, and sought to 
make recommendations for strategies towards 
protection and conservation.   The program 
agenda also included a field trip to the 
mangroves.

Department head Dr Hamda Al-Naemi 
explained that globally, about 56 species of 
mangrove cover approximately 150,000 km2 
of tropical and subtropical coastal areas.  
The species Avicennia marina dominates the 
Arabian Gulf and in Qatar, it is found in the 
northeast coast.
   
She stated further:  “They are known as 
a major carbon reservoir and among the 
highest of any forest type.  This event will 
highlight its importance in improving water 
quality by functioning as a biological filter, 
protecting soil erosion and providing refuge 
for on-shore and offshore marine life”, she 
said, adding that symposium participants will 
also address the causes of the degradation 
of these ecosystems – human activity such 
as house building, road construction, littering, 
petroleum contamination, overgrazing, and 
cars and vehicles being driven over the 
mangroves.

Over 100 participants attended the event.  
Keynote speaker Dr Uta Berger from Dresden 
University of Technology, Germany, presented 
on “Simple forests follow simple principles 
of succession: Understanding the dynamics 
of complex ecological systems by means of 
simulation models”. 
  
Expert papers were also presented by Dr 
Andrew Sweetman of University of Bergen, 
Norway; Dr Martin Skov, Bangor University, 
UK; Dr Fares Howari, Abu Dhabi University, 
UAE; Dr Assad Thukair, King Fahd University 
of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia; 
Dr Jassim Al-Khayat, Qatar University; Dr 
Habibah Saud Al Manaie, Kuwait Institute 
for Scientific Research; and Dr Thuraya Al 
Mansoori, University of Bahrain.

The papers addressed such topics as 
mangrove restoration, remote sensing 
techniques in mangrove identification, 
comparison of fauna of natural and replanted 
mangroves, coastal rehabilitation through 
sustainable management of mangroves, 
and assessing environmental stress on  
mangroves.

Additionally, a workshop on “The mangrove 
of the Gulf countries: Current status and 
initiatives for collaborative research towards 
sustainable management” was conducted by 
department assistant professor Dr Yousria Al 
Faham. 
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من هنا و هناك

• قام الدكتور فاروق حممد، ا�صتاذ م�صارك يف القانون، 
بالتن�صيق مع امل�صت�صار عبد النا�رس خطاب بوزارة العمل 

بتنظيم زيارة طالب مقرر قانون العمل بكلية القانون بجامعة 

قطر اإىل اإدارة التفتي�ض العمايل ، وقد قام الأ�صتاذ خالد/ نائب 

مدير ادارة التفتي�ض العمايل باطالع الطالب على دور مفت�صى 

العمل وكيفية قيامهم باأعمالهم. واأو�صح لهم اجلهات املختلفة 

التي يتم التن�صيق فيما بينها كى يقوم املفت�ض العمايل مبهمته 

، كما اأو�صح لهم واجبات و�صلطات مفت�ض العمل، وعر�ض لهم 

مناذج للمخالفات) الكرتونيًا( التي يتم حتريرها للمن�صاآت التي 

ل تلتزم باأحكام قانون العمل. 

• نظم ق�صم علوم وهند�صة احلا�صب بكلية الهند�صة ور�صتني 
تدريبيتني عن تركيب وبرجمة الروبوت وقد امتدت كل ور�صة 

من ال�صاعة العا�رسة �صباحًا وحتى ال�صاعة الثانية بعد 

الظهر، وذلك بح�صور عدد كبري من طلبة املدار�ض وم�رسفيهم 

، وتهدف هذه الور�ض اإىل م�صاعدة طلبة املدار�ض الثانوية 

الذين �صجلوا للم�صاركة يف م�صابقة جامعة قطر للحو�صبة 

2012 ، ولتمكني الطلبة من متابعة ما تلقوه خالل الور�صة، 

فقد مت تزويد كل مدر�صة م�صجلة يف امل�صابقة بطقم روبوت 

ليتدرب عليه الطلبة وي�صاركوا به يف املناف�صة التي حتدد لها 

يوم ال�صبت املوافق 2012/3/24. كذلك مت تزويد الطلبة 

باملادة التعليمية التي ا�صتخدمت يف الور�صة وذلك عن طريق 

http://cse.qu.edu.qa/ املوقع الإلكرتوين للم�صابقة

ComputingContest

• قام طالبان موهوبان من طالب جامعة قطر، هما عماد 
ال�صماع ومنار �صال�ض، من ق�صم الهند�صة املدنية، بدور البطولة 

يف فيلم ق�صري من اإنتاج واإخراج طالب من جامعة جورج 

تاون وجامعة نورثو�صرتن يف قطر ، الفيلم الذي يحمل عنوان 

»ما يف �صي«، هو فيلم جديل مدته خم�ض دقائق يتناول الأحداث 

الأخرية لالأو�صاع ال�صيا�صية الغري م�صتقرة يف �صوريا ، حيث 

ي�صور الفيلم حالة ال�صعب ال�صوري الذي بَقي يف حالة من 

ال�صمت اإثر التهديدات امل�صتمرة. كما ي�صور الفيلم منع الإعالم 

ال�صوري من بث �صورة عادلة وحمايدة لالأو�صاع احلالية.

• �صاركت وحدة تكنولوجيا املواد بجامعة قطر يف 
معر�ض الريا�صة والعلوم املنظم بوا�صطة هيئة متاحف 

قطر واملقام يف �صوق واقف يف الفرتة من 2011/12/7 

اىل2012/03/10 املعر�ض ي�رسح ب�صورة مب�صطة وعملية 

كيفية ا�صتخدام العلوم يف رفع الكفاءة الريا�صة لالعبني 

وكيفية ا�صتخدامها يف املواد الريا�صية .

احلرم اجلامعي ن�رسة �صهرية ت�صدرها اإدارة العالقات 

اخلارجية بجامعة قطر

موقع احلرم اجلامعي على النرتنت

www.qu.edu.qa/alharam
ميكنكم التوا�صل معنا عرب الربيد اللكرتوين التايل :

Khawla.mortazawi@qu.edu.qa
اإ�رساف عام : عائ�صة الدو�رسي

املحرر امل�صئول : خولة مرت�صوي

حمررون م�صاركون : حممد ولد ال�صيخ - م�صعود 

عبدالهادي – حنني طوق – اآمنة عبدالكرمي

تدقيق لغوي : حممد ولد ال�صيخ

طالب متدربون اإعالميا : اخال�ض �صامية 

ت�صوير : م�صطفى عمرية – علي عماد – حممد �رسيف

ت�صميم واإخراج : امري داريو�ض

املوقع اللكرتوين : مرمي خرياهلل
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نادي الخريجين يطرح عدد من الدورات
نظم نادي اخلريجني باإدارة العالقات اخلارجية عددا من الدورات التدريبية لأع�صاء النادي من اخلريجني واخلريجات ، والتي عقدت يف حرم جامعة قطر 

وطرحها عدد من املتخ�ص�صني ، حيث يقوم النادي ف�صليا بطرح عدد من الدورات املفيدة للخريجني والطلبة ، وقد مت طرح الدورات التالية : برامج اللقاء 

املتمكن قدمها اأ: �صالح اليافعي ، ودورة التنظيم الداري قدمها اأ:خالد دبي�ض ، ودورة فن اإدارة الغ�صب و�صغوط احلياة والعمل قدمها اأ: يا�رس القوا�صمي ، 

ودورة مهارات التخطيط الداري قدمها اأ: عماد الدين ح�صن م�صطفى.
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يذكر ان فوؤاد �صيزكني )Fuat Sezgin( هو عامل ومفكر 

وموؤرخ تركي اعتنى باإجنازات امل�صلمني العلمية وم�صاهماتهم 

يف تطوير العلوم الطبيعية ونقلها اإىل الغرب، والخرتاعات 

التي �صبقوا بها غريهم، واآثار كل هذا على تطور العلوم يف 

الغرب حتى يومنا هذا ، ويف �صهر اأيار/مايو من العام 1982 

اأ�ص�ض معهد تاريخ العلوم العربية والإ�صالمية يف اإطار جامعة 

فرانكفورت، كما اأ�ص�ض متحف الآلت العربية والإ�صالمية يف 

اأربعة ع�رس فرعا من فروع العلوم الطبيعية، و�صنع ثمامنائة 

اآلة مما اخرتعه العرب وقامت عليه ح�صارة الغرب ، و�صدر 

له تاريخ الرتاث العربي يف اثني ع�رس جملدا وترجم اإىل لغات 

عديدة وفهر�ض ملتحف تاريخ العلوم يف خم�ض جملدات ، وهو 

اأول من حاز على جائزة امللك في�صل للعلوم الإ�صالمية عام 

ذاكرة الجامعة
سيزكين في محاضرة اكتشاف اميركا

نظمت ادارة ال�صوؤون الثقافية باجلامعة عام 1986 حما�رسة علمية بعنوان » اكت�صاف امريكا واجلغرافيون امل�صلمون » حا�رس بها 

ا.د. فوؤاد �صيزكني مدير معهد تاريخ العلوم العربية وال�صالمية بجامعة فرانكفورت باأملانيا الغربية �صابقا.

1978 كما حاز على جائزة غوته ملدينة فرانكفورت عام 

1979 وعلى و�صام ال�رسف من الدرجة الأوىل من جمهورية 

اأملانيا الحتادية يف العام 1982 وعلى و�صام ال�رسف التقديري 

الكبري من جمهورية اأملانيا الحتادية يف العام 2002.
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 والذي انعقد على مدى يومني مب�صاركة العديد من ال�صباب من 

قطر، والدول العربية، وا�صتهدف امللتقى زيادة املحتوى 

العربي الهادف على ال�صبكة الجتماعية تويرت ، اأما 

ور�صة )غرد من قلبك( ، فقد اأو�صح خاللها اأ.عبدالرحمن 

املطوع خاللها بع�ض التقنيات واملعلومات 

ال�رسورية للتعامل مع تويرت.

وهذه ال�صبكة مثل �صواها من ال�صبكات تعد بحرا 

ل ين�صب، مليئة باملعلومات املفيدة، والأخبار 

املتنوعة، وروابط ل�صور، وفيديوهات، وكتب، 

جتعل الإبحار فيها �رسوريا، ول غنى عنه . 

واأ�صار املطوع يف بداية كلمته باأن التعامل 

مع تويرت من قبل امل�صتخدم اجلديد مير 

بعدة مراحل، تبداأ مبرحلة التعرف على هذا 

العامل اجلديد، الذي يبدو متاهة اإلكرتونية 

اجتماعية يف الوهلة الأوىل، ثم رمبا مير 

بع�ض امل�صتخدمني مبرحلة الإنكار، 

والت�صاوؤل عما اإذا كان مفيدا لهم 

الولوج لهذا العامل ، ويف املرحلة الثالثة 

يحاول امل�صتخدم بالعادة اإثبات وجوده بال�صبكة من 

خالل م�صاركات كثرية ومتنوعة، ورمبا ل تكون كلها ذات 

قيمة، لكنه يريد اأن يتفاعل مع هذا العامل حتى لو مل يفهمه 

بال�صكل ال�صحيح ، ثم تاأتي مرحلة التفهم، اأو ال�صتيعاب، حيث 

يبداأ امل�صتخدم مبعرفة مميزات هذه ال�صبكة و�صلبياتها، وكيف 

ميكن اأن ي�صتفيد منها بال�صكل ال�صحيح، وكيف ميكنه اإفادة 

الآخرين، فتويرت، مثلها مثل بقية ال�صبكات الجتماعية قائمة 

على التفاعل بني طرفني، يتحقق من خاللها ال�صتفادة ، ثم 

بعدها يدخل امل�صتخدم اإىل مرحلة التغريد، حيث ي�صبح مغردا 

حمرتفا، ومتمكنا من كل ما يتعلق بهذه ال�صبكة، ويعطيها 

الكثري من وقته وجهده، ورمبا ،حيانا دون تفكري بالعواقب.

وعند هذه املرحلة تبداأ مرحلة الن�صحاب اجلزئي، حيث يبداأ 

امل�صتخدم بدرا�صة و�صعه، لأنه رمبا �صار ي�صتغرق وقتا طويال 

على هذه ال�صبكة، كان من الأف�صل له كم�صتخدم لو منح هذا 

ندوات
غرد من قلبك .. ورشة عمل في الجامعة قطر للتعامل مع موقع تويتر االجتماعي

ا�صت�صافت اجلامعة ور�صة عمل بعنوان )غرد من قلبك( ، حا�رس فيها اأ.عبدالرحمن املطوع اخلبري يف التنظيم الإداري والجتماعي، 

حيث كانت الور�صة عن كيفية التعامل مع ال�صبكة الجتماعية تويرت Twitter، بال�صكل الأمثل، وزيادة عدد الأتباع،  وال�صتفادة من 

مميزات هذه ال�صبكة قدر الإمكان ، وجاءت هذه الندوة يف اإطار فعاليات اأول ملتقى للمغردين العرب بالدوحة الذي جاء حتت �صعار 

)املغردون يلتقون(

الوقت 

لأن�صطة اأخرى 

اأكرث فعالية، مثل القراءة مثال، 

وعند هذه املرحلة، من املفرت�ض اأن يبداأ 

امل�صتخدم يف اإدارة وقته بتويرت على الوجه الأمثل، الذي يكفل 

له الفائدة وال�صتفادة الق�صوى، وتطوير مهاراته ومعلوماته 

، واأكد اأ.املطوع كثريا على اأن قيمة ما ي�صيفه املرء يف تويرت، 

هو ال�صبب املبا�رس والرئي�ض يف زيادة عدد متابعيه، فبالتايل 

يجب اأن تكون الإ�صافات يف تويرت اإبداعية قدر الإمكان، وعلى 

املغرد اأن يت�صلح بقوة املعرفة، ووجود منتج للمغرد مثل كتاب 

اأو دورة تدريبية يكون �صببا يف زيادة عدد متابعيه، ومن 

ال�رسوري اأن تكون املعلومة موثقة ومن�صوبة مل�صدر، حيث 

يك�صب املغرد بذلك الثقة والقبول يف عامل التغريد.
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اعتقد الكثريين اأن 

حالة الذعر التي 

انتابت اجلميع 

خوفا على م�صتقبل 

الب�رسية والأر�ض 

هي حالة فريدة 

ولكن املتفح�ض 

لالأر�صيف الإعالمي 

يكت�صف اأن حالة 

القلق والذعر كانت 

موجودة يف اأعوام 

1974، 1987، 1999، وهي الأعوام التي و�صل فيها اإجمايل 

�صكان الأر�ض اإىل 4،5، 6  مليار على الرتتيب فقد ت�صاعف 

�صكان الأر�ض من 2.5 مليار عام 1950 اإىل 7 مليار يف نهاية 

2011 ، اإذن حالة الذعر هذه التي تنتاب عاملنا يف كل مرة 

ك�رس �صكان العامل حاجز املليار لي�صت جديدة.

وقال د. علي كان هذا اأول ملمح ا�صتوقفني يف جهدي ل�صياغة 

روؤية بديلة للزيادة ال�صكانية وتاأثرياتها. ا�صتوقفني اأي�صا يف 

كل تلك احلمالت اخلا�صة بتداعيات الت�صارع يف النمو ال�صكاين 

اأنها توؤدي اإىل م�صتقبل مظلم للب�رسية وتاأثريات �صديدة ال�صلبية 

على البيئة. و�صاأحاول اأن اأقدم هنا طرحا بديال للتخوف من 

زيادة ال�صكان. اعتمد الطرح التقليدي لنقد زيادة ال�صكان على 

اأنها م�صكلة تعوق وتوؤخر م�صرية التنمية وهو الطرح الذي بداأ 

تاريخيا مع كتابات ابن خلدون عن العالقة العك�صية بني 

زيادة ال�صكان والتقدم احل�صاري.

واكد د. علي ان مالمح الطرح البديل اعتمدت فيه على حتليل 

الإح�صاءات ال�صادرة من الأمم املتحدة والتي تو�صح التناق�ض 

الهائل بني اأنظمة واأمناط ال�صتهالك يف املجتمعات الأوربية 

والأمريكية واملجتمعات حمدودة الدخل يف اأفريقيا واآ�صيا.  

فعلى الرغم من اأن معظم الزيادة ال�صكانية تنبع من البالد 

النامية وخا�صة يف اآ�صيا واأفريقيا، اللتان �صاهمتا معا باأكرث 

من 80% من املليار ال�صابع الأخري، اإل اأن العدد املحدود اأو 

الأقلية من ال�صكان التي تعي�ض يف اأمريكا واأوروبا الغربية توؤثر 

التاأثري ال�صلبي الأكرب على بيئة الأر�ض وا�صتدامتها. على �صبيل 

املثال فان املواطن الجنليزي ي�صتهلك يف املتو�صط ثالث 

اأ�صعاف احتياجاته احلقيقية من موارد الأر�ض. الأمريكيون 

ميثلون 5% من �صكان العامل، ولكنهم ي�صتهلكون 25% من 

اإجمايل الطاقة املتاحة للعامل باأ�رسه. وب�صورة متو�صطة اأي�صا 

فان الأمريكي ي�صتهلك طاقة يوميا مبا يعادل ا�صتهالك 6 

مك�صيكيني اأو 31 هندي اأو 128 بنجالد�صيي اأو 370 اأثيوبي 

،  الأمريكيون اأي�صا ياأكلون 815 مليار �صعر حراري يوميا 

وهو ما يزيد 200 مليار �صعر عن احتياجاتهم والفارق يكفي 

تحت المجهر
سبعة مليارات وسبعة أرواح : عبقرية كوكب األرض

يف اطروحة بحثية جديدة للدكتور د. علي عبدالرءوف اأ�صتاذ الت�صميم ونظريات التخطيط باجلامعة بعنوان » عبقرية كوكب الر�ض » 

حيث يقول عنها عبدالرءوف ان القط له �صبعة اأرواح هو مثل قدمي ي�صتخدم لو�صف القادرين على املوا�صلة وحتدي �صعوبات ا�صتمرار 

احلياة  ل ادري ملاذا تذكرت هذه املقولة عندما اأعلنت الأمم املتحدة يف اأكتوبر املا�صي و�صول �صكان الأر�ض اإىل �صبعة مليار

لإطعام 80 مليون �صخ�ض يوميا. كما اأن الأمريكي ينتج يف 

متو�صط حياته اأكرث من 50 طنا من القمامة بينما نالحظ 

ان بع�ض املجتمعات التقليدية يف اأفريقيا وا�صيا ل تنتج 

قمامة تقريبا لن كل دائرة الإنتاج وال�صتهالك قابلة للتدوير 

واإعادة ال�صتخدام مبا فيها خملفات احليوانات التي ت�صتخدم 

كاأ�صمدة او كوقود.  وي�صتهلك الأمريكي يوميا 150 جالون 

من املياه بينما ن�صف �صكان العامل يعي�صون على اقل من 

25 جالون يوميا. واإذا انتقلنا اإىل العامل العربي وبالتحديد 

اإىل دول اخلليج فاأنني اأ�رسككم يف الت�صور التايل: اإذا التزم 

�صكان العامل جميعا بنمط واأ�صلوب احلياة يف دولة الإمارات 

العربية فاإننا نحتاج اإيل اأن تت�صاعف الأر�ض �صبع مرات اأو 

بالأحرى نحتاج اإىل �صبع كواكب لالأر�ض. وهذا موؤ�رس خميف 

على معدلت ال�صتهالك والتلوث البيئي يف دول اخلليج التي 

حتتل اأي�صا اأعلى جدول الدول يف �صلبية الب�صمة الكربونية. 

اإن هذه الإح�صاءات موثقة من الأمم املتحدة، توؤكد اإن م�صكلة 

ال�صكان لي�ض يف عددهم ولكن يف منطق واأ�صلوب حياتهم 

الذي يت�صم بالأنانية وال�صتهالك الغري مربر يف معظمه ، قدرة 

الإن�صان العقلية الفكرية املبدعة مكنته من اإعادة �صياغة كل 

جوانب احلياة لتكون اأكرث �صهولة واأنتج تقنيات متعددة متكننا 

و�صتمكننا من زيادة الطاقة ال�صتيعابية لالأر�ض وبدون تنازل 

عن حمايتها بيئيا. اإن قيمة التكنولوجيا وم�صاهمة العقل 

الإن�صاين يف تطورها وتعدد تطبيقاتها والت�صارع يف اإنتاج 

تطبيقات غريت وتغري م�صار احلياة يف اإطار زمني حمدود، 

ويكفي اإن نتاأمل حالة مثل ما فعله موؤ�ص�صي ميكرو�صوفت 

وابل وهما بيل جيت�ض و�صتيف جوب�ض لتغيري جذري يف العامل 

يف اإطار ما ل يزيد عن ثالثة عقود. اأن قدرة الإن�صان العقلية 

الفكرية املبدعة مكنته من اإعادة �صياغة كل جوانب احلياة 

لتكون اأكرث �صهولة واأنتج تقنيات متعددة متكننا من زيادة 

الطاقة ال�صتيعابية لالأر�ض.
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يعالج الن�ض الأول وعنوانه )حول خ�صو�صية اللغة الب�رسية 

لرومان جاكب�صون( ، املميزات النوعية للكالم الب�رسي، من 

خالل مقارنة اللغة مبختلف مناذج التوا�صل لدى الكائنات 

الأخرى املرو�صة، كما يعالج م�صاألة اكت�صاب اللغة واأطوارها 

بدءا من اجلمل املفردة اإىل اجلمل املركبة مرورا باأدوات 

الو�صل واملبهمات ، اأما الن�ض الثاين : ) خطر الألفاظ املبهمة 

،  ملوري�ض اأولندر(، فريكز على لغات الن�صو�ض الدينية عند 

الآريني وال�صاميني، م�صريا اإىل عالقة اللغات بالديانات، 

وكيف ت�صتطيع اللغة اأن تقود متحدثيها اإىل ت�صورات اأ�صطورية 

للحقائق الكامنة  فيها، ومن هنا يرف�ض الكاتب التطبيق 

الل�صاين للنظريات الداروينية التي ترى الإن�صان منحدرا من 

حيوان اأبكم ، واأما الن�ض الثالث: ) مع�صالت اللغة،  جليل 

فربنت( فيتطرق اإىل لغة اخلطاب والإبداع مفرقا بني اللغة 

والكالم، ومعرجا على متلك اللغات باعتبارها �صانعة لالأن�صاق 

والأنظمة، �صواء يف عالقة اللغة بال�صيا�صة اأو من خالل تدبري 

الختالف اللغوي يف املجتمعات املتعددة اللغات، ويختم 

باحلديث عن اللغة الفعلية واللغة غري الفعلية.

ويتطرق الن�ض الرابع: ) من ال�صعر اإىل الل�صانيات،  لرومان 

جاكوب�صون ( لتحول جاكوب�صون من ال�صعر اإىل الل�صانيات 

واأ�صباب هذا التحول التي يلخ�صها املوؤلف يف تاأثره باآثار 

كليبنيكوف ومالرمي وهرني تا�صتوفان وروين ويليك... ثم 

بتاأثره بوالده الكيميائي الذي جعله يفكر يف اللغة واحلاجة اإىل 

حتليلها باعتبارها قوة كامنة  تظهر يف التجليات ال�صعرية ، 

كما يتطرق الن�ض اخلام�ض: ) النحو العربي، جلوليا كري�صتيفا ( 

اإىل ت�صور كري�صتيفا للنحو العربي باعتباره اأحد اأكرب الإجنازات 

يف التفكري اللغوي يف » القرون الو�صطى » ويعر�ض لإ�صهام 

�صيبويه يف حتديد الأو�صاف الدقيقة للجهاز ال�صوتي، كما 

يعر�ض الن�ض لتاأثر النحويني الأوربيني  اأمثال رميوند ليل 

و�صكاليجر مبفاهيم الأ�صل والإعراب التي اأقرها النحو العربي.

اأما الن�ض ال�صاد�ض: )علم الدللة والذكاء ال�صطناعي،  لفران�صوا 

را�صتيي(، فيميز بني علم اللغة احلا�صوبي وعلم احلا�صب اللغوي، 

ويح�رس التطبيقات التي تنتظم التحليل والتوليد يف اأربعة 

مباحث: الأنظمة املتعلقة بالرتجمة، وحدات احلوار املتحكمة 

يف ت�صور الأنظمة، اأنظمة تف�صري الن�صو�ض، والرتجمة الآلية ، 

يقول الدكتور ر�صيد بلحبيب يف مقدمة كتابه : » اأ�صميت هذه 

البحوث اأرخبيال لأنها ت�صبه اجلزر، وهي اإن بدت متباعدة يف 

الظاهر، اإل اأنها مت�صلة يف العمق بخيط رفيع ينتظم حلقاتها 

يف منظومة الظاهرة اللغوية، وجتلياتها  ال�صوتية والرتكيبية 

والدللية واحلا�صوبية« ، وقد اأرفق الباحث الن�صو�ض املرتجمة  

ببع�ض التعليقات واحلوا�صي العلمية ال�رسورية.

ثمار المطابع
األرخبيل » نصوص لغوية مختارة«

�صدر للباحث د. ر�صيد بلحبيب، اأ�صتاذ النحو وال�رسف بق�صم اللغة العربية بالكلية- ، كتاب بعنوان » الأرخبيل » وهو ترجمة ل�صتة 

ن�صو�ض خمتارة يف جمال الدرا�صات الل�صانية، عن دار اإنفو- برانت 2009 باملغرب ، يقع الكتاب يف �صتة اأق�صام ومقدمة، ي�صم كل 

ق�صم ن�صا مرتجما يعالج ق�صية من ق�صايا اللغات الب�رسية ومع�صالتها وم�صتقبلها يف ظل الفتوحات التكنولوجية احلديثة :



14

وثمنت الدكتورة اإميان الأهمية الكبرية التي توليها اجلامعة 

لهذا الربنامج الذي لقى اإقبال منقطع النظري كما بينت ذلك 

نتائج ال�صتطالع الذي قام به الق�صم و�صملت العينة عددا كبريا 

من خريجي البكالوريو�ض يف جمال اللغة العربية حيث اأكد 

اجلميع رغبتهم يف طرح هذا التخ�ص�ض 

وبعد ذلك حتدث الدكتور علي الكبي�صي عن هذا الربنامج 

بالتف�صيل مو�صحا اأهم م�صاراته وطبيعة كل منها والأهداف 

التي ت�صعى الكلية والق�صم لتحقيقها حيث اأو�صح الدكتور 

الكبي�صي اأنه و بعيًدا عما يهدف اإليه برنامج املاج�صتري من 

اإعداد باحثني مثقفني يف جمال الدر�ض اللغوي والأدبي 

والثقايف، فاإن م�صارات الربنامج لها طابع نوعي، ميكن 

تو�صيحه على النحو التي: اأوًل: م�صار اللغة وي�صعى هذا امل�صار، 

من خالل مقرراته املختارة بعناية، نحو بناء وعي لغوي 

عميق وحداثي يف اآٍن واحٍد، حيث يربط الدار�ض برتاثه اللغوي 

من جانٍب، ويجعله- من جانٍب اآخر- مت�صاًل ات�صاًل بحثيًّا 

متعدًدا مبا حققته النظريات اللغوية املعا�رسة من تنظري مّطرد 

ومنهجيات متفاقمة، اأ�صهمت يف اإغناء الفكر اللغوي والل�صاين، 

وتفعيل اآليات البحث اللغوي والأدبي مًعا، مبا يجعل هذا 

امل�صار متجاوًزا كونه اأداًة معرفية ملظاهر اللغة وطبيعتها، اإىل 

كونه منهًجا يف التفكري، والتاأويل ، وبعد النتهاء من درا�صة 

ا  امل�صار، ي�صبح الطالب قادًرا على اأن يحلل ظاهرة لغوية/ ن�صًّ

ا، ويف�رس ظاهرة لغوية يف  ا و�صوتًيا وتركيبيًّ اأدبيًّا حتلياًل لغويًّ

ا وفق اآليات نظرية حديثة مقارنة  جمال العربية تف�صرًيا منهجيًّ

، ويثّمن اجلهود اللغوية املبذولة يف جمال اللغة العربية؛ تراًثا 

ومعا�رسة وفق اآليات ال�صتنباط وال�صتدلل.

ا: م�صار الأدب والنقد: وتتاأ�ص�ض طبيعة هذا امل�صار على  ثانيًّ

روؤية نوعية يف النظر اإىل الدر�ض الأدبي والنقدي، وهي روؤية 

تراعي التاريخ النقدي يف تعامله مع الن�صو�ض الأدبية، مبا 

مؤتمر صحفي بكلية آلداب والعلوم حول ماجستير اللغة العربية بالجامعة
نظم ق�صم اللغة العربية واآدابها بكلية الآدب والعلوم بجامعة قطر موؤمترا �صحفيا بقاعة املوؤمترات مببنى اإدارة اجلامعة حتدثت فيه 

الدكتورة اإميان م�صطفوي عميدة الكلية والدكتور علي اأحمد الكبي�صي رئي�ض ق�صم اللغة العربية واآدابها

وقد تناول هذا املوؤمتر ال�صحفي �رسوط القبول والتخ�ص�صات التي طرحتها الكلية لنيل درجة املاج�صتري يف هذا التخ�ص�ض ، ويف 

كلمتها باملنا�صبة قالت الدكتورة اإميان اإن هذا الربنامج هو الثالث الذي تطرحه الكلية لطلبة الدرا�صات العليا بعد برناجمي العلوم 

البيئية ودرا�صات اخلليج حيث �صي�صتقبل هذا الربنامج طلبة وطالبات اجلامعة اعتبارا من خريف املقبل على اأن يبداأ تقدمي امللفات 

خالل �صهر فرباير القادم

يطرحه من منجز نوعي يف نظريات النقد الأدبي املتعاقبة، 

حيث جاءت املقررات لتعك�ض منهجيات نوعية، ل تكتفي 

بالتعامل مع الن�ض الأدبي من خارجه، واإمنا منهجيات تراعي 

ا، ف�صاًل عن كونها  ا وثقافيًّ العالقات الداخلية للن�صو�ض بنيويًّ

ق�صايا فنية يحملها خطاب الأدب؛ لذا تنوعت املقررات بني 

نظريات اأدبية وق�صايا اأجنا�ض الأدب؛ لتقدم الق�صايا الكلية 

يف اإطار نقدي يرفع من وعي الدار�ض، ويبني فيه ا�صتقالليته 

الفكرية والنقدية، مو�صحا اأنه بعد النتهاء من درا�صة امل�صار، 

ي�صبح الطالب قادًرا على اأن يوظف اأحدث معطيات النظرية 

النقدية يف مكا�صفة الن�ض الأدبي ، واأن يقارن بني منهجني 

اأو اأكرث يف حتليل ن�ض اأدبي واحد، ومييز النقلة الفنية النوعية 

لتطور الن�صو�ض الأدبية العربية.

ثالًثا: م�صار الدرا�صات الثقافية املقارنة: وتت�صم طبيعة هذا 

امل�صار، من ا�صمه، بالتعددية والتنوع؛ مما ي�صهم يف تكوين 

باحث مثقٍف حقيقي، يتقن التعامل مع نظريات الأدب والنقد 

يف العامل من جانب، ويجيد البحث يف املكونات الفل�صفية 

للمدار�ض واملنهجيات ذاتها من جانب اآخر؛ لذا فاإن مقررات 

هذا امل�صار تربط ما بني ح�صاد الفل�صفة والثقافة والأدب يف 

اإطار من التعددية، واملقارنة بني خمتلف الآداب والثقافات؛ 

مما يتيح لدار�ض املاج�صتري يف جامعة قطر اأن يكون يف قلب 

احلركة الثقافية والفكرية والأدبية على م�صتوى العامل، وهذا ما 

تعرب عنه مقررات ت�صع يف معيتها اأفق احلداثة وما بعد احلداثة 

، وبعد النتهاء من درا�صة امل�صار، ي�صبح الطالب قادًرا على اأن 

يتقن التحليل النقدي املقارن لظاهرة اأدبية حمددة يف لغتني 

ا، ويربط  خمتلفتني ، ويف�رس ظاهرة اأدبية تف�صرًيا فل�صفّيا وثقافيًّ

مظاهر التجريب يف الإبداع العربي باآليات التنظري النقدي يف 

جتلياته املعا�رسة.
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باأنهم يتابعون الأخبار ال�صيا�صية املحلية يف قطر بكرثة 

)كثرًيا جًدا اأو كثرًيا(، مقارنة بن�صبة 28% من املقيمني. يف 

نف�ض الوقت، �رسح خم�ض املواطنني القطريني الذين مت اإجراء 

مقابالت معهم باأنهم ل يتابعون الأخبار ال�صيا�صية املحلية 

اأبًدا مقارنة بن�صبة 38% من املقيمني. 

المقيمون أكثر استخداما 
للحاسب اآللي

يف نف�ض الوقت، ي�صتخدم املقيمون التقنية اأكرث من املواطنني 

القطريني اأ�صبوعًيا – �صواء بالن�صبة اإىل الأجهزة اأو الربامج- 

تقريًبا مبختلف الو�صائل. فهم ي�صتخدمون الكمبيوتر اأكرث من 

املواطنني القطريني )56% من املقيمني مقارنة بـ 41% من 

القطريني(، وي�صتلمون ر�صائل بريد اإلكرتوين بن�صبة اأكرب من 

املواطنني القطريني )42% من املقيمني مقارنة بـ 33% من 

القطريني(، وكذلك ير�صلون ر�صائل بريد اإلكرتوين بن�صبة اأكرب 

من املواطنني القطريني )37% من املقيمني مقارنة بـ %22 

ا  من القطريني(، ويبحثون عن الأخبار على الإنرتنت اأي�صً

بن�صبة اأكرب من املواطنني القطريني )32% من املقيمني مقارنة 

بـ 18% من القطريني(. ي�صتخدم املقيمون موقع الفي�ض بوك 

اأكرث من املواطنني القطريني )30% من املقيمني مقارنة بـ 

10% من القطريني( ويجري املقيمون مكاملات دولية اأكرث 

من القطريني )22% من املقيمني مقارنة بـ9% من القطريني(. 

ي�صتخدم املواطنون القطريون الر�صائل الن�صية اأكرث من 

املقيمني )35% من القطريني مقارنة بـ 26% من املقيمني(، 

كما ي�صتخدم املواطنون القطريون املنتديات املحلية اأكرث من 

املقيمني )12% من القطريني مقارنة بـ 6% من املقيمني(، كما 

ير�صل املواطنون القطريون ال�صور على الربيد الإلكرتوين اأكرث 

من املقيمني )10% من القطريني مقارنة بـ 6% من املقيمني(. 

نادًرا ما ي�صتخدم املواطنون القطريون اأو املقيمني موقع تويرت.

الجزيرة تتصدر قائمة القنوات 
اإلخبارية

ومن بني م�صادر الأخبار التي يتابعها اأفراد العينة، احتلت 

قناة اجلزيرة التلفزيونية ال�صدارة – بن�صبة 79% لدى 

املواطنني القطريني و61% لدى املقيمني – يليها قناة العربية 

)36% من املواطنني القطريني و21% من املقيمني(. يتابع 

املقيمون يف قطر ب�صكل جيد قناتي بي بي �صي العربية وبي بي 

�صي الإخبارية الإجنليزية على حٍد �صواء، بينما يتابع القطريون 

)17%( قناة قطر تي يف.
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في أحدث استطالعات  معهد ) sesri(التابع للجامعة 
المواطنون والمقيمون يثقون  في مؤسسات الدولة

عر�ض  معهد البحوث الجتماعية والقت�صادية امل�صحية)sesri(التابع جلامعة قطر  التقرير املوجز حول احلياة يف قطر 2011  وهو 

التقرير الثاين من نوعه يف جمموعة من امل�صوحات ال�صاملة، الذي اأجراه املعهد  وقد ت�صمنت الدرا�صة امل�صحية اإجراء مقابالت مع 

عينة ممثلة من مواطنني قطريني، ومقيمني بقطر وعمال وافدين. 

وقد مت من خالل م�صح عام 2011 جتميع معلومات ذات 

قيمة هائلة تتعلق بال�صكان، كما مت طرح اأ�صئلة حول عدد من 

املو�صوعات التي تهم املجتمع القطري. ولقد تناولت الأ�صئلة 

التي مت طرحها على اأفراد العينة الأن�صطة املتعلقة برتبية 

الطفل؛ ونظام املرور؛ وال�صيا�صة؛ وو�صائل الإعالم؛ والعمال 

املهاجرين ومواقفهم.

ويف موؤمتر �صحفي  عقد باجلامعة اأكد الدكتور دروي�ض 

العمادي مدير املعهد والدكتور عبد اهلل ديوب رئي�ض الهيئة 

البحثية  باملعهد   اأن ت�صميم هذا  امل�صح وتنفيذه مت وفًقا 

لأعلى املعايري العلمية والأخالقية، وح�صل الأ�صخا�ض الذين 

مت اإجراء مقابالت معهم على تاأكيدات باأنه �صيتم التعامل مع 

الإجابات اخلا�صة بهم ب�رسية تامة ، وقد اأبدى املواطنون 

القطريون و املقيمون ثقة عالية يف موؤ�ص�صات الدولة الهامة 

وتقديًرا كبرًيا لها ، وعندما �صئل اأفراد العينة عن مدى قبولهم 

باأنه »يجب على املواطنني دائًما دعم قرارات احلكومة حتى اإذا 

مل يكونوا متفقني مع تلك القرارات«، �رسح 68% من املقيمني 

، وتقريًبا 74% من املواطنني القطريني باأنهم اإما »يتفقون« اأو 

»يتفقون ب�صدة« مع هذا الراأي.

كما اأظهرت نتائج امل�صح اهتمام القطريني ون�صبة اأقل من 

املقيمني بال�صيا�صة، وميل اأكرث لدى القطريني ملتابعة الأخبار 

ال�صيا�صية املحلية مقارنة باملقيمني. وقد اأعرب 48% من 

املقيمني و57% من املواطنني القطريني عن اهتمامهم »ب�صدة« 

اأو »اإىل حد ما« بال�صيا�صة، بينما �رسح 30% فقط من املقيمني 

باأنهم يتابعون الأخبار ال�صيا�صية املحلية »كثرًيا جًدا« اأو 

»عادًة« مقارنة بن�صبة 50% من املواطنني القطريني.

ويو�صح هذا التباين يف متابعة الأخبار املحلية الفرق الكبري 

بني املقيمني واملواطنني القطريني فيما يتعلق باملعرفة 

ال�صيا�صية،  فعندما �صئل الأ�صخا�ض اأفراد العينة اأ�صئلة يتم 

الإجابة عليها ب�صواب اأو خطاأ تتناول ال�صوؤون ال�صيا�صية 

املحلية والإقليمية، اأجاب اأقل من �صخ�ض من بني كل ثالثة 

اأ�صخا�ض مقيمني على اأكرث من ن�صف الأ�صئلة ب�صكل �صحيح، 

بينما اأجاب ثلث املواطنون القطريون على جميع الأ�صئلة ب�صكل 

�صحيح.

أولويات اقتصادية
فيما يتعلق بالتوجهات ال�صيا�صية احلالية، فقد اأعرب كل من 

املواطنني القطريني و املقيمني عن اعتقادهم باأنه يجب اأن 

تكون اأولوية البالد الق�صوى لالأو�صاع القت�صادية. عندما 

�صئل الأ�صخا�ض اأفراد العينة عما اإذا ما كانوا يف�صلون اأن 

ُتعطى الأولوية الق�صوى يف قطر اإىل حتقيق منو اقت�صادي 

كبري، اأو تاأ�صي�ض جي�ض وطني قوي، اأو اإتاحة مزيد من احلرية 

لالأ�صخا�ض للتعبري عن اآرائهم يف اأماكن العمل وب�صاأن القرارات 

املجتمعية، اأو جتميل البيئة، �رسح غالبية املواطنني القطريني 

)56%( و املقيمني )59%( باأنه يجب اإعطاء الأولوية الق�صوى 

يف قطر لتحقيق منو اقت�صادي كبري خالل ال�صنوات الع�رس 

القادمة. على نحو مماثل، �رسح 38% من املقيمني و%45 

من املواطنني القطريني عن اعتقادهم باأن اأهم ق�صية الآن يف 

قطر هي �رسورة احلد من الت�صخم، و يف املقابل �رسح %45 

من املقيمني و38% من املواطنني القطريني عن اعتقادهم 

باأن اأهم ق�صية الآن يف قطر هي �رسورة احلفاظ على النظام 

الجتماعي وال�صيا�صي.

 كما اأظهر التقرير اأن املوؤ�ص�صات الع�صكرية حتظى باأعلى 

درجات الثقة �صئل املواطنون القطريون و املقيمون من خالل 

هذا امل�صح عن ا�صتخدامهم لو�صائل الإعالم، وم�صادر الأخبار 

بالن�صبة لهم، ومدى الثقة يف تلك امل�صادر الإعالمية، عالوة 

على مدى توفر التقنيات املتعددة ومدى ا�صتخدامهم لها ، وجاء 

التلفزيون يف املقدمة باعتباره  امل�صدر الرئي�صي لالأخبار 

املحلية  يعد التلفزيون اأكرث م�صادر الأخبار املحلية  املوثوق 

بها يف قطر �صواء بني املواطنني القطريني اأو املقيمني من اأفراد 

العينة، يليه ال�صحف. فقد �رسح ثالثة من بني كل 4 مواطنني 

قطريني )72%( باأنهم يثقون اأكرث يف التلفزيون بينما اأعرب عن 

نف�ض الراأي ن�صف املقيمني )52%(. بينما ت�صل ن�صبة املقيمني 

)24%( الذين يثقون يف ال�صحف كم�صدر لالأخبار املحلية اإىل 

�صعف ن�صبة القطريني )12%(. اأعرب الأ�صخا�ض الذين مت اإجراء 

املقابالت معهم عن اعتمادهم القليل على مواقع الإنرتنت 

كم�صدر لالأخبار املحلية ، كما �رسح ن�صف القطريني )%49( 
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امل�صتقبل، لالأ�صف اين اىل الآن مل اأحظ بنيل فر�صة امل�صاركة يف 

فعاليات خارج اجلامعة ل�صغوط الدرا�صة، ولو كنت اأملك الوقت 

الكايف لكنت تطوعت وبال �صك يف املعر�ض املهني وهذا ما 

اأفكر بفعله بعد التخرج ان �صاء اهلل.

يطور القدرات 

وقال الطالب موؤمن عناية تخ�ص�ض هند�صة: عمليا ا�صرتكت 

يف فعاليات عديدة من بداية ان�صمامي لقوائم اجلامعة وحتى 

الآن، فنموذج الأمم املتحدة، والقرى الثقافية واملوؤمترات 

والندوات وحتى الحتفالت املقامة يف اجلامعة، كلها 

تقريبا خ�صت جتربتها، هذه بالإ�صافة لالأندية الطالبية، 

التي كنت واأقوم ول �صاأبقى اأدافع بكل قوة عن تطويرها 

واإعطائها م�صاحة اأو�صع من احلرية، واأ�صجع جميع الطلبة 

على خو�ض جتربتها، فدوري بها كان يف البدايات يتمحور 

حول التنظيم العام، وقد تطور هذا ال�صيء اإىل التخ�ص�صية 

والقيادة واملبادرة يف تطويرها مع مرور الوقت ، الثقة بالنف�ض 

والرقعة الجتماعية الغنية باملعارف اأعتربها اأهم نتاج لعملي 

التطوعي �صواء مع اجلامعة اأو خارجها، وهي بطبيعة احلال 

ل تقف عند حد ما بل تت�صع وتكرب مع كل عمل تطوعي جديد 

اأخو�صه، اأهمية التعرف على اأ�صخا�ض جدد بطباع خمتلفة 

وحماولة الربوز بني اجلميع مبختلف مواهبهم هو بال اأدنى 

�صك تعريف غري مبا�رس للخربة التي يكت�صبها اأي �صخ�ض من 

خالل هذه امل�صاهمات، ومن هنا اأعترب �صخ�صيا كل فرد عملت 

معه بحد ذاته هو من ال�صخ�صيات التي اأثرت بي، ويف العمل 

التطوعي ل بد لأي �صخ�ض من التعرف والتعامل مع اأ�صخا�ض 

جدد، بطباعهم املختلفة واآرائهم املتنوعة، واأهدافهم ومبادئهم 

التي تكون �صخ�صياتهم اخلا�صة، وبال اأدنى �صك اأن التعامل 

مع هذه امل�صاحات الجتماعية الوا�صعة هي مبثابة زرعها 

باخلربة وفنون التعامل، لنح�صد بالتايل النجاح الجتماعي 

الذي اعتربه براأيي من اأهم الطرق اإىل النجاحات الأخرى، اما 

يف معر�ض قطر املهني بن�صخه الأربع املا�صية كانت اأبرزها، 

عملت فيها بالتنظيم والت�صويق والإعالم بال�صورة الأو�صح، 

واأعتربها من اأهم جتارب حياتي، واأي�صا جتربتي مع اجلزيرة 

توك وفرق الفيديو اخلا�ض تعترب جتربة فريدة من نوعها.

يفتح الآفاق 

وبدوره قال الطالب حممد اأحمد عارف تخ�ص�ض هند�صة 

مدنية قمت بامل�صاركة التطوعية بعدد من الفعاليات منها: 

يف موؤمتر حماية املقد�صات ) كتابة ن�ض م�رسحي واإخراجه(، 

ومنتدى البحث العلمي )منظم(، ويف فعالية الت�صامن مع 

غزة منظم، وموؤمتر دعم التعليم يف الهالل الأحمر القطري 

منظم، ودورة الألعاب الآ�صيوية 2006 متطوع، ودورة الألعاب 

العربية 2011 م�رسف، حيث اجد ان التطوع يف هذه الفعاليات 

وامللتقيات اجلماهريية املختلفة تقودنا اىل جمموعة من 

اخلربات املكت�صبة منها كيفية ادارة الوقت، وكيفية التعامل 

مع خمتلف ال�صخ�صيات على اختالف معتقداتهم وخلفياتهم 

الثقافية، والقيادة، وال�صرب، والثقة بالنف�ض، واجد ان ال�صيد 

عبد اهلل املن�صوري كان قدوة يل يف عامل الأن�صطة الطالبية ملا 

كان يبديه من حرفية عالية ومهنية يف العمل وكان دائما ما 

يتبنى الطالب وي�صعى دائما لفهمهم وتعليمهم واإبداء الن�صائح 

لهم وتوجيههم نحو الأف�صل، وهذه امللتقيات يخترب الطالب 

فيها مواقف واأحداث يرتكبون فيها الأخطاء فيتعلموا كيفية 

ال�صتفادة من تلك الأخطاء وحتويلها اإىل جناحات يف املقبل 

من الأن�صطة وفيها يتعلمون كيفية التعامل مع ال�صخ�صيات على 

اختالف معتقداتها وخلفياتها الثقافية وكذلك يتعلمون كيف 

يفرحون بنجاحهم يف تلك الأن�صطة.
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من هذا املنطلق قامت جامعة قطر بتدريب طالبها على العمل 

التطوعي وذلك باإخ�صاعهم يف العمل الداري والتنظيمي 

واللوج�صتي والعالمي لعدد كبري من الفعاليات واملوؤمترات 

الكبرية التي تقوم اجلامعة بتنظيمها او تلك التي تتعاون 

اجلامعة يف تنظيمها مع جهات كربى يف الدولة، ن�رست الوطن 

القطرية يف �صفحتها » افاق جامعية » لتحقيق حول ذلك  

ب�صوؤال عدد من طلبة وخريجي اجلامعة عن العمال التطوعية 

التي �صاركوا بها بالإ�صافة اىل الهداف والثمار والنتائج التي 

جنوها نتيجة ذلك.

قالت اخلريجة حنني خليل القا�صي تخ�ص�ض مالية نظم 

معلومات اإدارية: لقد �صاركت يف عدة لقاءات تعريفية للطالب 

اجلدد. وكان دوري ا�صتقبال الطالبات اجلدد املنت�صبات 

جلامعة قطر يف اليوم التعريفي وم�صاعدتهن والإجابة عن اأية 

اأ�صئلة اأو م�صاعدتهن يف لقاء من يجيب عن الأ�صئلة التي تدور 

يف خواطرهن وكذلك م�صاعدتهن يف معرفة كيفية ت�صجيل 

املواد، ويف البداية فاملتطوع هو امل�صتفيد الأول من تطوعه 

ونحت�صب فيه بداية الأجر من اهلل �صبحانه وتعاىل، كذلك فاإين 

اأ�صبحت اأكرث قدرة على التوا�صل مع الآخرين ويف التطوع 

تهذيب للنف�ض فاملادة �صيء حمبب لكن ل بد من اأن ندرب 

اأنف�صنا على حب العمل بال مقابل مادي، والعمل التطوعي كان 

يبعد الك�صل يف الإجازات وا�صتغالل الوقت باأعمال مفيدة يل 

ولغريي والتعرف على اأ�صخا�ض جدد، ومن ال�صخ�صيات التي 

اثرت بي الأ�صتاذة عائ�صة الغامن التي كانت حتفزنا وت�صجعنا 

على العمل التطوعي، ان العمل التطوعي ينزع اخلوف من 

الطالب يف التعامل مع الخرين وي�صاعده على فهم كيفية 

التعامل مع امل�صوؤول مبرونة اأكرث من العمل، وي�صاعد الطالب 

على تعلم مهارات جديدة ويزيد ثقته بنف�صه، والتعرف على 

اأ�صدقاء يتبادلون خرباتهم ومعلوماتهم، ولقد تطوعت بالفعل 

يف املوؤمتر الدويل املعني مببادرة هوب فور، وكنت اأقوم 

مب�صاعدة امل�صاركني باملوؤمتر يف احل�صول على اأية معلومات 

يريدونها �صواء كانت عن املوؤمتر اأو عن دولة قطر.

دعوة لل�صعادة 

وقالت الطالبة ا�صماء عبداهلل الزكيبا تخ�ص�ض اجنليزي اإعالم: 

لقد تطوعت يف القرية الثقافية لعام 2010 وهي فعالية تقام 

�صنويا يف جامعة قطر، حيث كنت ع�صوة يف اجلناح املك�صيكي 

و�صاركت يف املوؤمترات التي تنظمها اجلامعة او بالأخ�ض 

موؤمترات ق�صمة اللغة الجنليزية وق�صم العالم، ومهمتي 

يف الغالب تنظيمية، كما تطوعت يف فعالية دعوة لل�صعادة 

ويوم الن�صطة الطالبية ويف احلقيقة ل يوجد لدي م�صاركات 

تطوعية خارج ا�صوار اجلامعة فاجلامعة هي التي فتحت يل 

تحقيق العدد
طالب الجامعة »التطوع تكليف وتشريف«

يعد العمل التطوعي وحجم النخراط فيه رمزاً من رموز تقدم الأمم وازدهارها، فاملجتمعات كلما ازدادت يف التقدم والرقي، ازداد 

انخراط مواطنيها يف اأعمال التطوع، كما يعد النخراط يف العمل التطوعي مطلبا من متطلبات احلياة املعا�رسة التي اأتت بالتنمية 

والتطور ال�رسيع يف كافة املجالت

ابواب العمل التطوعي، واجد انه من ايجابيات التطوع هو 

اكت�صاب مهارات التوا�صل حيث ان جو العمل التطوعي يتطلب 

مع ا�صخا�ض كرث كل له طباعه مما يدعو لختيار و�صيله 

التوا�صل املنا�صبة لكل �صخ�صية، وكانت الخت الفا�صلة جميلة 

القحطاين من ال�صخ�صيات التي اثرت بي ودفعتني لالجتاه 

للعمل التطوعي، واجد ان العمل التطوعي مينح الطالب اح�صا�صا 

بالر�صا عن الذات غالبا، وحني يكون الطالب را�صيا عن ذاته 

فهو بذلك يكون �صخ�صية قادرة على العطاء ومتطلعة مل�صتقبل 

اف�صل.

خدمة اإن�صانية 

من جانبها قالت الطالبة دلل امل�صيفري تخ�ص�ض لغة 

اجنليزية-اعالم: لقد تطوعت يف ما يقارب 3 فعاليات، اأول 

م�صاركة يل كانت يف ال�صنة الثانية، لقد تطوعت بامل�صاركة يف 

اليوم املفتوح الذي كان خم�ص�ض لإر�صاد طالبات الثانوية 

العامة لختيار التخ�ص�ض الذي يتنا�صب مع ميولهم، فكنت 

يف الق�صم املخ�ص�ض للغة الجنليزية لكي اأ�رسح واأعطي 

الطالبات فكرة عامة عن التخ�ص�ض ماهي املواد وال�رسوط 

للدخول للتخ�ص�ض وماهي ال�صعوبات التي قد تواجههن يف 

التخ�ص�ض، وثاين حدث قمت بال�صرتاك به كان هو »يوم 

اللغة الجنليزية« وكان مهمتي هي تنظيم احلفل وم�صاعدة 

احل�صور وار�صادهم اىل مقاعدهم واملحافظة على الهدوء 

والنظام، اأما اأخر حدث تطوعت فيه كان هو القرية الثقافية 

2011 لقد ا�صرتكت يف تنظيم اجلناح املك�صيكي، وهو جناح 

لأول مره يتواجد يف القرية الثقافية ف�صاركت بتجهيز اجلناح 

وا�صتقبال الزوار واعطائهم ملحة �رسيعة وخاطفة عن اجلناح، 

ولقد اكت�صبت العديد من اخلربات الإيجابية طبعًا ومنها 

فن التعامل والتوا�صل مع اجلمهور وروح التعاون والعمل 

اجلماعي واللتقاء بنا�ض جدد وم�صاعدة النا�ض واأهمها العمل 

حتت ال�صغط، ان اأكرث �صيء دفعني للعمل التطوعي هو حديث 

زميالتي عن جتاربهم اليجابية عن العمل التطوعي واخلربات 

التي ح�صلن عليها والأجواء التعاونية التي ع�صنها، فوجدت 

نف�صي اطمح خلو�ض نف�ض التجربة وبالفعل قمت بخو�صها 

ووجدت ان العمل التطوعي فر�صة ل تعو�ض وجتربة ل متحى 

من الذاكرة. وا�صافت امل�صيفري: باعتقادي نعم، ي�صهم العمل 

التطوعي بدفع الطالب اىل اكت�صاف مهاراتهم التي مل يكونوا 

يعلموا عنها من قبل وا�صتغالل حما�صهم واأفكارهم ب�صورة 

ايجابية تنعك�ض بالفائدة على الفرد نف�صه وعلى املجتمع 

ب�صورة عامة، فهي تعطي ال�صخ�ض فر�صة عي�ض جتربة العمل 

يف امل�صتقبل وحتى لو كانت هذه اللحظات موؤقتة ال انها ترتك 

الأثر الكبري على �صخ�صية ال�صخ�ض وطبية تعامله مع النا�ض، 

فيكت�صب خربة لبد اأن من �صاأنها اأن تعود عليه باملنفعة يف 
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قطر وتاأتى هذه امل�صوؤولية لن التفاعل مع القطاعني احلكومي 

وال�صناعي خالل �صنوات الدرا�صة كبري وبالتايل عندما يتخرج 

الطالب من الكلية �صيكون على علم بامل�صاكل التي يواجهها 

القطاع ال�صناعي والتحديات التي تواجه خمتلف القطاعات يف 

قطر والكلية ت�صتقطب اعدادا كبرية من الطالب وارجو ان يكون 

هناك اقبال كبري على الكلية بعد العالن عن اعتماد جميع 

برامج الكلية خ�صو�صا القطريني والن�صمام اىل الكلية �صواء 

طلبة او اع�صاء هيئة تدري�ض لن الكلية يف حاجة كبرية اىل 

زيادة عدد اع�صاء هيئة التدري�ض من القطريني.

كيف حتافظون على العتماد الأكادميي وهل هناك 

خطة لذلك؟

خالل عملية التح�صري للتقييم و�صعنا خطة لال�صتمرار يف 

عملية التقييم هذه اخلطة مدتها 3 �صنوات بحيث ن�صمن انه 

كل 3 �صنوات انه يتم النظر يف جميع خمرجات التعليم جلميع 

الربامج بالكلية وهذه عملية م�صتمرة واللجان على م�صتوى 

الكلية والق�صام �صتظل تعمل والتقييم هو عبارة عن عملية 

م�صتمرة ل تتوقف بانتهاء زيارة جلنة التقييم والزيارة القادمة 

للجنة �صيتم خاللها النظر اىل ما هو اجلديد فى الكلية وما هو 

التطوير وانواعه لن موؤ�ص�صة ايبيت ل تر�صى بان تكون الكلية 

على نف�ض م�صتواها عقب العتماد وامنا تنظر لالأف�صل والتاأكد 

من جودة التعليم والربامج.

 ما البحاث التي مت تطبيقها فى م�صاريع الدولة؟

كلية الهند�صة انتهت من م�صاريع الدورة الوىل للبحث العلمي 

وعددها 6 م�صاريع والدورة الثانية �صيتم النتهاء منها نهاية 

العام خ�صو�صا ان عملية البحث العلمي عملية طويلة الجل 

حتى تتحول اىل التطبيق.

 ما اهم املوؤمترات والفعاليات التي �صتنظمها اجلامعة 

خالل العام الأكادميي احلايل؟

هناك املوؤمتر الدويل الثالث لأبحاث الغاز عام 2012 وم�صابقة 

غازنا 2012 وم�رسوع احلياة هند�صة 2012 وم�صابقة 

جامعة قطر للحو�صبة 2012 وهناك اي�صا اليام املفتوحة 

لأق�صام الكلية ومعر�ض امل�صاريع املعمارية والندوات ال�صهرية 

لالأق�صام.
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حوار العدد/ د. مازن حسنة لـ»الشرق«:
 80 مليون دوالر قيمة أبحاث كلية الهندسة من صندوق البحث العلمي

قال الدكتور مازن ح�صنة عميد كلية الهند�صة باجلامعة قطر يف حوار خا�ض بجريدة ال�رسق القطرية ان كلية الهند�صة ثاين كلية على 

م�صتوى املنطقة حت�صل على العتماد الأكادميي املكافئ ح�صب الطريقة اجلديدة لالعتماد عام 2005 وفى ذلك الوقت كان يوجد 

بالكلية 4 برامج ح�صلت على العتماد والن ح�صلت 7 برامج على العتماد الكامل لن قوانني هيئة العتماد »اليبيت ت�صمح باإعطاء 

اعتماد كامل خارج امريكا اما يف عام 2005 مل يكن هذا ممكنا من الناحية القانونية ، واأ�صاف انه تقدم اىل الكلية لهذا العام ما 

يزيد على الف طالب مت قبول 450 طالبا وطالبة وذلك يف مرحلة البكالوريو�ض اما يف مرحلة املاج�صتري فقد تقدم 180 طالبا 

وطالبة ومت قبول 65 طالبا وطالبة وفيما يلى ن�ض احلوار:

 فى البداية هل لنا ان نعرف ماذا يعنى ح�صول جميع 

برامج كلية الهند�صة على العتماد الكادميي؟

كلية الهند�صة يف جامعة قطر كانت ثاين كلية على م�صتوى 

املنطقة التي حت�صل على العتماد الأكادميي املكافئ ح�صب 

الطريقة اجلديدة لالعتماد عام 2005 وفى ذلك الوقت كان 

يوجد بالكلية 4 برامج ح�صلت على العتماد والن ح�صلت 

7 برامج على العتماد الكامل لن قوانني هيئة العتماد 

»اليبيت: ت�صمح باإعطاء اعتماد كامل خارج امريكا اما يف عام 

2005 مل يكن هذا ممكنا من الناحية القانونية.

ما اخلطوات التي قامت بها اجلامعة للح�صول على 

هذا العتماد؟

متت زيارة الكلية من قبل وفد من خرباء »ايبيت ي�صم 10 

ا�صخا�ض لي�ض كلهم خرباء اكادمييني لكن بع�ض اع�صاء الوفد 

من العاملني يف املجال ال�صناعي لالطالع على برامج الكلية 

والوفد مثل جلنتني �صمن جلنة ايبيت الوىل جلنة الهند�صة 

والثانية جلنة احلو�صبة لن برنامج علوم احلا�صب يتم اعتماده 

من جلنة احلو�صبة اما باقي الربامج يتم اعتمادها من جلنة 

الهند�صة وقبل الزيارة كان يجب على جميع الربامج التي تقدت 

لالعتماد ان تنهى دورتني يف التقييم ودورة التقييم عبارة عن 

و�صع خمرجات للربامج وو�صع طرق لقيا�ض الداء يف حتقيق 

هذه املخرجات ثم مناق�صة النتائج والتو�صل اىل طرق للتح�صني 

واعتمادها يف الدورة الثانية.

القطاع ال�صناعي يف قطر يعترب من اهم القطاعات هل 

كان لهذا القطاع دور يف ح�صول كلية الهند�صة على 

العتماد الأكادميي؟

بالطبع وهنا يجب ان ا�صري اىل دور �رسكاء الكلية يف ال�صناعة 

لن عملية تقييم اليبيت توؤكد ب�صكل اأ�صا�صي ان اهداف الربامج 

وخمرجاتها يجب ان تو�صع بالتعاون مع �رسكاء الربنامج 

وو�صع اهداف الربامج ومراقبة اداء الربنامج �صنويا لذلك 

فان جميع برامج الكلية لديها برامج ا�صت�صارية متثل القطاع 

ال�صناعي ب�صكل اأ�صا�صي وبع�ض القطاعات احلكومية الخرى 

، وخالل عملية التح�صري لزيارة فريق اليبيت ا�صتطعنا يف 

الكلية من عملية تطوير ملعامل الكلية وقمنا ب�رساء العديد 

من الجهزة لن من �رسوط جلنة التقييم هو تطوير املعامل 

وان تتوافق مع املعايري العاملية ، وبالن�صبة للتح�صري لعملية 

التقييم كان هناك 6 جلان تعمل داخل الكلية جلنة على م�صتوى 

الكلية و5 جلان على م�صتوى الق�صام التي مت فيه العتماد 

وهذه اللجان عملت على مدار ال�صنوات املا�صية وجتتمع 

ا�صبوعيا للتح�صري لهذه الزيارة ووجه ال�صكر لأع�صاء الكلية 

ب�صكل عام واع�صاء جلان العتماد ب�صكل خا�ض على املجهود 

الذى قاموا به حتى ح�صلت الكلية على العتماد واوؤكد هنا 

ان عملية التح�صري لالعتماد مل يكن لينجح لول جهود جميع 

اع�صاء هيئة التدري�ض لن العتماد يقوم على املواد التي 

تدر�ض يف الكلية لن التقييم يقوم على عدد من اخلطوات داخل 

املواد ويتم توزيعها على املقررات ، كما ان الكلية ا�صتطاعت 

ان جتعل عملية التقييم الية حيث قامت الكلية بتطوير برنامج 

للكمبيوتر لت�صهيل عملية جمع املعلومات وحتليلها وهذا 

الربنامج �صيتم اعتماده على م�صتوى اجلامعة قريبا.

هل كان هناك وقت حمدد للزيارة وما هى فرتة 

الزيارة؟

عملية زيارة وفد العتماد ا�صتمرت 3 ايام اليوم الول متت 

زيارة املعامل وفى اليوم الثاين متت مقابلة اع�صاء هيئة 

التدري�ض والطالب وبع�ض الداريني يف اجلامعة وفى اليوم 

الثالث عقد الفريق اجتماعا ملراجعة امللفات واملقررات ومن 

ثم اللقاء مع الدكتورة �صيخة امل�صند رئي�ض اجلامعة لإعالنها 

بالنتائج الولية للزيارة وكان يوم 6 �صبتمرب هو العالن عن 

اعتماد جميع برامج الهند�صة.

هل تعتقدون ان برامج كلية الهند�صة بجامعة قطر 

تناف�ض برامج الهند�صة على م�صتوى العامل؟

لدينا ثقة كبرية يف جودة الربامج املقدمة بالكلية حيث ان هذه 

الربامج ل تقل عن برامج الهند�صة يف جميع انحاء العامل بل 

اننا نزيد عليها ميزة ان خريجي الكلية يح�صل على تعليم ذي 

جودة عاملية وفى نف�ض الوقت لديه م�صوؤولية اجتماعية جتاه 
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التنمية املهنية وتطوير عمليات التعليم اأهمية هذا امللتقى 

حيث �صيناق�ض هذا العام ا�صرتاتيجيات التعلم الن�صط املطبقة 

يف خمتلف الكليات باجلامعة من خالل عر�ض اجلوانب 

التطويرية للمقررات واملناهج وطرائق التدري�ض والتقييم. 

وقالت الدكتورة دلل   اإن اجلامعة ت�صعى لربط الربامج 

الكادميية بالحتياجات احلقيقية ل�صوق العمل  ، وهو اأمر له 

عالقة بالأهداف املحددة �صمن ا�صرتاتيجية اجلامعة  ولذلك 

فاإن هذه الور�ض متكن امل�صاركني من ال�صتفادة  من مزايا 

التعليم التفاعلي . وهو مايعني ال�صعي احلثيث لال�صتفادة من 

طرق واأ�صاليب حل امل�صكالت  وتنظيم الدرا�صات والور�ض بحيث 

يتم م�صاعدة الطلبة واأع�صاء هيئة التدري�ض على  ا�صتخدام 

التكنولوجيا يف جمال التعليم ، واأعطت الدكتورة دلل منوذجا 

عمليا ملدى ال�صتفادة من الور�ض من خالل �صهادة علمية 

قدمها اأحد اأع�صاء هيئة التدري�ض بكلية الآداب والعلوم اأكد فيها 

اأن هذه الور�ض مكنته من تطبيق املهارات الأ�صا�صية  للربط بني 

اجلداول املعيارية واملهارات املطلوب حتقيقها .

اأما املهند�ض �صعيد العذبة مدير اإدارة تكنولوجيا املعلومات 

باجلامعة فقد تناول يف كلمته اأهمية التفاعل والتعاون القائم 

بني اإدارة تقنية املعلومات باجلامعة ومكتب التنمية املهنية 

من اأجل تطوير مهارات اأع�صاء هيئة التدري�ض  يف جمال 

املعلومات ، وقال اإنه خالل الأعوام املا�صية مت حتديث نظم 

املعلومات باجلامعة لتواكب اخلطط التطويرية يف اجلامعة 

وت�صاهم ب�صكل فاعل يف حتقيق مرئيات اجلامعة وهو مامت 

بالفعل ، واأ�صاف اأن الإدارة ت�صعى حاليا لتقييم مامت اإجنازه 

يف هذا املنوال ، من خالل توزيع ا�صتبيان على امل�صاركني 

�صعيا ملزيد من التطوير للخدمات التي تقدمها الإدارة .

وبعد كلمات الفتتاح قامت الدكتورة �صيخة بنت جرب اآل ثاين 

والدكتورة دلل مكرزل بتكرمي عدد من اأع�صاء هيئة التدري�ض 

واملوظفني الذين �صاهموا ب�صكل فعال يف تنظيم هذه الور�ض 

والإ�صهام يف عملية التطوير 

انطالق فعاليات ملتقى التنمية المهنية الثالث بجامعة قطر
افتتحت الدكتورة �صيخة بنت جرب اآل ثاين نائب رئي�ض اجلامعة لل�صئون الأكادميية "ملتقى التنمية املهنية الثالث" الذي ينظمه مكتب 

التنمية املهنية وتطوير عمليات التعليم  بالتعاون مع كل من الربنامج الأكادميي لتقييم خمرجات التعلم ، وبرنامج املتطلبات 

العامة ، ومكتب الدرا�صات العليا امللحق مبكتب نائب رئي�ض اجلامعة لل�صئون الأكادميية.

وح�رسه عدد كبري من اأع�صاء هيئة التدري�ض باجلامعة ، ويف 

كلمتها باملنا�صبة اأكدت الدكتورة  �صيخة بنت جرب اآل ثاين اأن 

الهدف من هذا املوؤمتر هو التاأكيد على ق�صية التعليم التفاعلي 

القائم على التخطيط ال�صرتاتيجي بجعل املدر�ض والطالب 

فاعلني اأ�صا�صيني يف  العملية التعليمية ، وقالت اإن مهمة 

املدر�ض يف هذا النوع من التعليم هي اأن ي�صاعد الطالب على 

التطور والتقدم يف تخ�ص�صه دون اأن يلغي �صخ�صيته  ، بل 

يجعله اأكرث قدرة على تقبل الأ�صياء اجلديدة  من خالل اإ�رساف 

الأ�صاتذة على م�صاريع التخرج البحثية وعلى الأبحاث التي 

يجريها الطالب حيث  اإن هذه اخلطط والآليات جتعل الطالب 

قادرا على خدمة  �صوق العمل  مبجرد دخوله اإىل ميادين العمل 

املختلفة . 

وتناولت الدكتورة �صيخة موؤ�رسات الأداء والتقييم التي تتبعها 

كليات جامعة قطر موؤكدة اأنها جنحت يف حت�صني خمرجات 

اجلامعة يف جمال اللغة الجنليزية والعربية ، وقالت اإن 

فعاليات هذا  امللتقى  �صرتكز على تبادل اخلربات الأكادميية 

الناجحة ذات العالقة بفكرة "التعلم الن�صط والتطبيق والتقييم"  

، ويف ختام كلمتها قالت الدكتورة �صيخة اإن اجلامعة من خالل 

هذه الإح�صائيات وهذه امل�رسات والندوات ت�صعى اإىل ربط 

الطالب بالواقع  من خالل العملية التدري�صية التي جتمع بني 

النظرية والتطبيق. 

ويف كلمتها بهذه املنا�صبة  اأكدت د .دلل مكرزل مدير مكتب 
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كلية التربية تنظم المنتدى األول 
للمركز الوطني لتطوير التربويين والمدارس المتعاونة

بح�صور ا.د. �صيخة بنت عبد اهلل امل�صند رئي�ض جامعة قطر واد. ح�صة �صادق عميد كلية الرتبية نظمت كلية الرتبية بجامعة املنتدى 

الول للمركز الوطني لتطوير الرتبويني واملدار�ض املتعاونة  بقاعة ابن خلدون باجلامعة  حيث ركز املنتدى على ابراز:دور الكلية يف 

دعم املدار�ض امل�صتقل، والعالقة التعاونية وال�رساكة بني جامعة قطر واملجل�ض العلى للتعليم واملدار�ض امل�صتقلة.

ويف كلمتها باملنا�صبة قالت الدكتورة ح�صة حممد �صادق 

عميد الكلية اإن  انعقاد املنتدى الأول للمركز الوطني لتطوير 

الرتبويني واملدار�ض املتعاونة  ي�صعى  لتحقيق اأهداف عدة، لعل 

من اأبرزها: تعريف املعنيني واملهتمني بال�صاأن الرتبوي يف 

دولة قطر باملركز ور�صالته الرتبوية واأهدافه ومهامه ومربرات 

اإن�صائه ، واإتاحة املجال للمدار�ض املتعاونة مع املركز تقدمي 

تغذية راجعة حول  جتربتها الأكادميية مع املركز ، واإتاحة 

الفر�صة للمنتديني لتبادل  الأفكار والآراء واخلربات حول اآلية 

دعم جهود املركز يف الرتقاء بنوعية التعليم يف املدار�ض 

امل�صتقلة.

وبدوره حتدث الدكتور عبد اهلل اأبو تينة مدير املركز بالإنابة 

حيث قدم عر�صا وافيا  عن املركز واملربرات واملهام املوكلة 

اإليه موؤكدا اأن هذا املنتدى ي�صعى لتبادل الفكار واخلربات 

وامل�صتجدات الرتبوية بني موؤ�ص�صات تربوية متعددة يف دولة 

قطروجتويد برامج التنمية املهنية للمعلمني والقادة الرتبويني.

وتعزيز ال�رساكة بني املركز الوطني واملدار�ض املتعاونة مع 

املركز واملدار�ض امل�صتقلة واملجل�ض العلى للتعليم.وتعزيز دور 

كلية الرتبة وجامعة قطر يف خدمة املوؤ�ص�صات الرتبوية الخرى 

يف دولة قطر.

وقال الدكتور اأبوتينة اإن املنتدى  اأتاح املجال للمنتديني 

لتقدمي اأفكار تطويرية من �صاأنها فتح اآفاق م�صتقبلية لعمل 

املركز.وفتح قنوات ات�صال مع مزيد من املوؤ�ص�صات الرتبوية 

الراغبة بالتعاون مع املركز ون�صاطاته امل�صتقبلية.

وقد �صتمل برنامج املنتدى ثمانية عرو�ض تقدميية  خمت�رسة 

متثل املركز الوطني لتطوير الرتبويني، واملدار�ض املتعاونة 

، واملجل�ض الأعلى للتعليم.وجل�صتي مناق�صة عامة مت فيهما 

مناق�صة املتحدثني وتبادل الأفكار والآراء واخلربات. 

وقد دعي حل�صور املنتدى اإدارة جامعة قطر واأع�صاء اللجنة 

ال�صت�صارية واللجنة الت�صيريية للمركز وممثلني عن املجل�ض 

الأعلى للتعليم واملدار�ض املتعاونة واملدار�ض امل�صتقلة 

ومنت�صبو املركز واأع�صاء من هيئة التدري�ض يف كليتي الرتبية 

وكلية الآداب والعلوم ، ومن بني من حتدثوا خالل املنتدى  

الأ�صتاذة فاطمة را�صد رئي�ض ق�صم مناهج العلوم  التي تناولت 

ال�رساكة بني املجل�ض الأعلى للتعليم واملركز الوطني لتطوير 

الرتبويني ، وحتدثت الأ�صتاذة �صهام ال�صعدي عن القيادة 

الرتوية يف مدر�صة الإ�رساء البتدائية  امل�صتقلة للبنات ، وال�صيد 

�صمري جمال من�صق اللغة العربية مبدر�صة الحنف ابن قي�ض 

الإعدادية امل�صتقلة للبنني ، ومتحدثون اآخرون تناولوا املناهج 

املختلفة ملواد الريا�صيات والعلوم  والطفولة املبكرة . 
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ويف لقاء مع اأ.خالد اجلفريي اأحد املحكمني للم�صابقة من 

�رسكة اإك�صون موبيل، قال: باأن امل�رسوع مميز ومبتكر، ولقد 

راأى احلما�صة لدى الطلبة والطالبات يف تقدمي امل�صاريع، 

وتوجد لديهم روؤى علمية وت�صورات ميكن ال�صتفادة منها 

لحقا ، واأ�صاف اجلفريي: من املهم جدا هنا اأن نوؤكد 

على اأهمية ت�صافر جهود املوؤ�ص�صات التعليمية وال�رسكات 

واملوؤ�ص�صات العاملة يف ال�صناعة، لتقدمي اجلانب التطبيقي من 

العلوم، ولكي يلم�ض الطالب بنف�صه، كي تتحول النظرية العلمية 

اإىل واقع ملمو�ض ، كما اأ�صاد اجلفريي بقوة امل�صاريع، ومتيز كل 

منها، و�صكر يف ختام كلمته جامعة قطر على اإعدادهم مل�رسوع 

)البريق( ، واأي�صا على التنظيم املميز ملختلف فعالياته، خالل 

الأيام الثالث املا�صية. 

كما التقينا مبجموعة من الطلبة والطالبات، وتعرفنا على 

م�صاريعهن العلمية، والتي كانت يف معظمها حتمل ملحات 

علمية وابتكارية مميزة فالطالبات مي املن�صوري، وو�صحة 

العلي، وخديجة اأحمد من مدر�صة ال�صيماء الثانوية امل�صتقلة 

للبنات، كان م�رسوعهن يف الناحية البيئية، وي�صاعد على تنقية 

الهواء من الروائح الكريهة، مثل رائحة ال�صجائر وغريها ، حيث 

قمن بابتكار م�صباح كهربائي مغطى بطبقة من ثاين اأك�صيد 

التيتانيوم، ي�صاعد على التخل�ض من هذه الروائح. 

ومن امل�صاريع العلمية الالفتة، كان ابتكار وت�صنيع خلية 

�صم�صية، قامت بتنفيذه الطالبات فاطمة علي، اجلازي الكواري، 

مرمي الكواري، من مدر�صة الر�صالة الثانوية امل�صتقلة للبنات، 

وعر�صن خالل امل�صابقة، كيف قمن بت�صغيل �صاعة، واأي�صا 

لعبة، بوا�صطة هذه اخللية ، ومن مدر�صة قطر الثانوية امل�صتقلة 

للبنات، كان الفريق املكون من رمي الكواري، و�صيخة املناعي، 

ومتا�رس الكواري، قد ابتكر  فكرة ملعب كرة قدم بتكنولوجيا 

متطورة، وقالت رمي الكواري: اأحيانا يكون من ال�صعب اأن 

يتيقن اجلمهور  يف امللعب من خروج الكرة اإىل خارج خط 

التما�ض من عدمه ، لذا قمنا بابتكار طريقة علمية حلل هذه 

امل�صكلة ، واأ�صافت زميلتها �صيخة املناعي : الفكرة تقوم على 

وجود �صلك ح�صا�ض على طول اخلط، وما اإن تعرب الكرة على هذا 

ال�صلك ي�صدر �صوت معني، اأو يعمل �صوء خا�ض، يف حني قالت 

متا�رس الكواري: هذه فكرة اأولية، قمنا بها هنا، وميكن تطوير 

الفكرة والعتماد على �صعاع ليزري، و�صتكون حينها النتيجة 

ادق.

كما ابتكر كل من الطالب احمد ابو زعرت ، و�صاح الر�صيد ، 

حممد �صمري ، �صليم احمد من مدر�صة الدوحة الثانوية جهازا 

ي�صبط الت�صلل يف لعبة كرة القدم وي�صاعد حكام املباراة على 

حتري الدقة والمانة يف ا�صدار احلكم حيث يعمل اجلهاز على 

ا�صا�ض ا�صعة ال�صت�صعار عن بعد وا�صعة الليزر و ي�صتمد اجلهاز 

طاقته من الكهرباء وا�صعة ال�صم�ض
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وجاءت عرو�ض امل�صاريع العلمية يف اإطار املحور الثاين من 

حماور برنامج البريق، والذي ياأتي حتت �صعار )اكت�صف علم 

املواد(، وت�صارك يف هذه العرو�ض العلمية عدد من املدار�ض 

الثانوية امل�صتقلة بنني وبنات ، حيث  يهتم حمور اأنا مكت�صف 

بتنمية اأ�صاليب البحث العلمي لدى الطلبة، ويف جميع الأحوال 

كان الو�صول اإىل الفكرة هو العامل الأهم، الذي يهتم به 

فريق اخلرباء يف م�رسوع )البريق( ، فعلى مدى اأ�صبوع تعرف 

الطلبة والطالبات على الأ�ص�ض النظرية لعلم املواد، كما تلقوا 

اأ�صا�صيات البحث العلمي، وتدربوا على العمل من خالل فرق، 

واأي�صا خا�صوا ور�ض عمل يف اآلية حتديد امل�صكلة العمل واإيجاد 

حلول ابتكارية لها، وكانت النتيجة يف النهاية، م�رسوع علمي 

مبتكر �صاهمت الطالبات والطلبة يف اإعداده ، حيث �صاركت كل 

من املدار�ض التالية : جممع عمر بن اخلطاب الرتبوي للبنني 

، مدر�صة الوكرة الثانوية امل�صتقلة للبنني ، مدر�صة الدوحة 

الثانوية امل�صتقلة للبنني ، مدر�صة احمد بن حنبل الثانوية 

امل�صتقلة للبنني ، مدر�صة جا�صم بن حمد الثانوية امل�صتقلة 

للبنني ، مدر�صة خليفة الثانوية امل�صتقلة للبنني ،  مدر�صة نا�رس 

بن عبد اهلل العطية الثانوية امل�صتقلة للبنني ، مدر�صة رو�صة 

بنت حممد الثانوية امل�صتقلة للبنات ، مدر�صة ال�صيماء الثانوية 

امل�صتقلة للبنات ، مدر�صة اأم امين الثانوية امل�صتقلة للبنات ، 

مدر�صة الر�صالة الثانوية امل�صتقلة للبنات ، مدر�صة قطر الثانوية 

امل�صتقلة للبنات ، مدر�صة اأروى بنت عبد املطلب الثانوية 

امل�صتقلة للبنات .

ومت خالل الفعالية الإعالن عن اأ�صماء امل�صاريع العلمية الفائزة، 

وكانت كالتايل : املركز الأول املجموعة الثانية مبدر�صة 

نا�رس بن عطية الثانوية  ، اما املركز الثاين فقد ح�صلت عليه 

املجموعة الوىل مبدر�صة اأحمد بن حنبل املدر�صة الثانوية  ، 

واملركز الثالث حققته املجموعة الوىل مبجمع عمر بن اخلطاب 

الرتبوي للبنني ، وح�صل على جائزة اف�صل منتج املجموعة 

الثانية من مدر�صة نا�رس بن عطية الثانوية ، وجائزة اف�صل 

مل�صق املجموعة الوىل من مدر�صة الوكرة الثانوية ، وجائزة 

اف�صل ت�صويت يف الفي�ض بوك على امل�صاريع للمجموعة الوىل 

من مدر�صة اأحمد بن حنبل املدر�صة الثانوية .

ويف ت�رسيح �صحفي اأكدت د. مرمي العلي مدير وحدة 

تكنولوجيا املواد الهند�صية على اأهمية الأخذ بيد طلبة املدار�ض 

، وو�صعهم يف اأجواء البحث العلمي، وتر�صيخ القيم العلمية 

لديهم، واأ�صارت د. العلي اإىل اأن م�رسوع البريق قد بداأ منذ عدة 

�صنوات، وحتديدا يف 2007 ، حيث نفذت وحدة تكنولوجيا 

املواد برناجما بعنوان )املرح مع الفيزياء( ، ليتطور الربنامج 

اإىل برنامج )اكت�صاف علم املواد( ، مب�صاركة اأو�صع من امل�رسفني 

الأكادمييني ، ويف هذا العام انتقل الربنامج لالأمام نقلة نوعية، 

كما تقول د. مرمي العلي: فهو تعدى الهتمام باجلانب العلمي، 

ضمن مشروع البيرق بالجامعة 
» انا مكتشف « يعلن عن المشاريع البحثية الطالبية الفائزة

اختتمت يف اجلامعة م�صابقة امل�صاريع العلمية لطلبة املدار�ض الثانوية امل�صاركني يف م�رسوع )البريق( العلمي والرتبوي، الذي تنظمه 

وحدة تكنولوجيا املواد يف جامعة قطر بالتعاون مع منظمة اليون�صكو، وقطر للبرتول، وجامعة نورث وي�صرتن.

اإىل الرتكيز على اجلانب الجتماعي، وما ميثله البحث العلمي 

من اأهمية للمجتمع، وذلك من خالل م�صاركة د.كلثم الغامن 

اأ�صتاذ علم الجتماع يف جامعة قطر، كما يركز الربنامج اأي�صا 

على اجلوانب الرتبوية من خالل م�صاركة د. نان�صي اآلني من 

كلية الرتبية.

ومن جانبها قالت د. نورة جرب اآل ثاين من وحدة تكنولوجيا 

املواد الهند�صية باأن الربنامج مفتوح جلميع طلبة املدار�ض 

الثانوية، �صواء القطريني اأو املقيمني، وهناك خطط م�صتقبلية 

لتو�صيعه لي�صمل منطقة اخلليج ، وذكرت د. نورة باأن الربنامج 

ينق�صم اإىل 3 حماور، املحور الأول وهو موجه لطلبة ال�صف 

الثاين ع�رس ، حتت م�صمى )اأنا باحث( ، حيث يخو�ض الطلبة 

التجربة البحثية كاملة، من خالل التواجد مع باحثني من 

الأكادمييني، الذين يقومون باأبحاث فعلية، ملدة �صبع �صاعات، 

على مدى 5 اأيام، يتعلمون خاللها اآلية البحث العلمي، 

وفل�صفته، ومن هذه الأبحاث التي �صيتعاي�ض الطالب معها، 

اأبحاث يف جمال البوليمرات، واأخرى يف جمال التاآكل وال�صداأ، 

واأبحاث متعلقة بالكونكريت ، اأما املحور الثاين للربنامج 

فهو بعنوان )اكت�صف علم املواد( ، وينفذ بالتعاون مع جامعة 

نورث وي�صرتن، على مدى اأ�صبوع، يتعلمون الأ�ص�ض النظرية 

لعلم املواد، كما يقومون ببع�ض التجارب العملية، ويف اليوم 

الثاين �صيعملون على حل بع�ض امل�صاكل العلمية بناء على ما 

تعلموه ، اأما املحور الثالث مل�رسوع )البريق( ، فهو يقوم على 

: اأن يكت�صف الطالب بع امل�صاكل التي قد تواجهها ال�صناعة 

، وتتعلق بعلم املواد ، مثل ال�رسوخ التي حت�صل يف املعادن، 

حيث �صي�صتمعون اإىل �رسوحات نظرية ، بالإ�صافة اإىل اجلانب 

العملي ، واأكدت د. نورة اآل ثاين بان كل هذه املعارف النظرية، 

والتجارب العلمية، اإمنا تتم يف ظروف مرحة وم�صجعة ، جتعل 

الطالب ي�صتمتعون باللحظات التي يتعلمون فيها اجلديد 

واملفيد .

ومن جانبها قالت د. كلثم الغامن ا�صتاذ بق�صم الأ�صتاذ امل�صارك 

يف ق�صم علم الجتماع بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر باأن 

اختيار ا�صم ) البريق ( للربنامج، وهو العلم الذي كان يحمله 

املحارب ، وراءه فل�صفة مق�صودة، فال�صم ي�صري اإىل اأن هوؤلء 

الطلبة ، ما هم اإل حماربون جدد يف حمراب العلم ، ويحاولون 

حمل لوائه اإىل اأبعاد جديدة من البيئة املحلية، وتطويعه خلدمة 

املجتمع ، واجلدير بالذكر باأنه ي�رسف على هذا الربنامج نخبة 

من اأ�صاتذة جامعة قطر، يف مقدمتهم د. مرمي العلي مدير وحدة 

تكنولوجيا املواد الهند�صية ، د. نورة جرب اآل ثاين م�صوؤولة 

الربنامج ، د. كلثم الغامن  اأ�صتاذ علم الجتماع يف جامعة قطر، 

د.  نان�صي األني من كلية الرتبية، د. يا�رس ح�صني ع�صو هيئة 

التدري�ض بق�صم الكيمياء.
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حيث قدم ال�صيد �صيزر وازن مدير مكتب البعثات باجلامعة 

عر�صا مف�صال عن املكتب وطريقة عمله ون�صب الطالب 

القطريني املبتعثني موؤكدا يف هذا الإطار اأن عدد الطالب 

املبتعثني الآن بلغ 40طالب درا�صات عليا 15 طالبا يف 

مرحلة املاج�صتري بينهم 3طالب و12طالبة ، و25 يف مرحلة 

الدكتوراه منهم 12مبتعثا و13مبتعثة . 

وقد  اأ�صادت الدكتورة �صيخة امل�صند رئي�ض اجلامعة يف كلمتها 

باملنا�صبة بتنظيم هذه التظاهرة ودعت املبتعثني لال�صتفادة 

من وجودهم خارج البالد يف اأعرق اجلامعات للعودة 

بتجربتهم وتطبيقها يف جامعة قطر التي ترحب بهم ليعطوا 

جتربتهم العلمية والأكادميية لطالبها كاأ�صاتذة بها ، وت�صمن 

احلفل تكرمي املحتفى بهم وبع�ض املوؤ�ص�صات الراعية لهم ، 

وبخ�صو�ض تق�صيم هوؤلء اخلريجني  على اجلامعات فاإنهم 

يوزعون وفقا جلدول روعي فيه اأهمية اجلامعات التي يدر�صون 

بها وحاجة �صوق العمل حيث يدر�ض ما ن�صبته 40%من 

املبتعثني يف جامعات بريطانية ون�صبة 32% بجامعات 

شؤون طالبية
مكتب  البعثات يحتفي بأربعين مبتعثا قطريا

نظم مكتب البعثات باجلامعة لقاء تكرمييا لعدد من املبتعثني جلامعات عاملية عريقة وجرى احلفل بح�صور الدكتور �صيخة بنت عبد 

اهلل امل�صند رئي�ض جامعة قطر ونوابها وعمداء الكليات  و�صفراء عدد من الدول التي يتلقى يف جامعاتها الطالب القطريون درا�صاتهم 

العليا

اأمريكية ، و10% بجامعات كندية ، 3%ا�صرتاليا ، و5% ماليزيا 

و3%اململكة الأردنية الها�صمية ، 2% يف كل من الإمارات 

وال�صويد 3% يف اململكة العربية ال�صعودية

ولكن ما يحدد الإفادة احلقيقية منه هي طريقة ال�صتخدام، 

ففي كثري من حما�رسات علم النف�ض الجتماعي تناولت 

�صخ�صيا الكيفية التي يتناول بها فئة املراهقني لالإنرتنت، 

حيث ل اأوافق على فكرة حرمان هذه الفئة من حق ا�صتخدام 

ال�صبكة العنكبوتية، اأو عمل ما ي�صمى بـ »ال�صيطرة« على الطفل 

خالل ا�صتخدامها. ففي هذا العامل املتحول با�صتمرار واملنفتح 

على كل �صيء ل ت�صتطيع اأن حتدد ل وقتا ول مو�صوعا بعينه 

يتمكن املراهق من الإفادة عربه من الإنرتنت، بل يتم ذلك 

بالتدريب على ال�صتخدام ال�صليم، فهناك نظرية يف علم النف�ض 

تتحدث عن ال�صبط وال�صيطرة، فكلما �صعر الفرد باأن ال�صيطرة 

يجب اأن تكون من �صخ�ض اآخر على �صلوكه يبداأ بتوجيه نف�صه 

نحو اأمر مل يعتد عليه هو نف�صه وبالجتاه امل�صاد لطبيعته 

ال�صخ�صية لذلك فالتدريب يبداأ من املدر�صة بكيفية الو�صول اإىل 

املو�صوعات التي تتوافق مع اهتمامات كل طفل يف املدر�صة، 

وبتحديد م�صبق منه فقط.

طالب الجامعة يناقشون التنشئة االجتماعية وعالقتها بالتعدي 
االلكتروني

احت�صنت اجلامعة حلقة نقا�صية لطلبة مقرر علم النف�ض الجتماعي حول »التن�صئة الجتماعية وعالقتها بالتعدي 

اللكرتوين« ، وقالت د. بتول حمي الدين خليفة ان هذه احللقة النقا�صية جاءت يف اعقاب نهاية مقرر علم النف�ض 

الجتماعي حيث تهدف احللقات النقا�صية اىل الك�صف عن اخلربات ال�صابقة للباحثني عن مو�صوع النقا�ض ، 

ومتكني الطلبة من التعبري عن اآرائهم اأثناء حلقة النقا�ض ، كما اكدت د. بتول اأن لالإنرتنت الكثري من الإيجابيات 

على �صعيد علمي بحثي وعلى �صعيد التوا�صل الجتماعي ، وبالن�صبة لكل الأعمار فال ميكن اليوم تخيل حياة 

الأفراد بدون هذا الو�صيط املعلوماتي.
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 و�صتقوم �رسكة كونوكو فيليب�ض 

بتمويل امل�رسوع البحثي امل�صرتك 

»تقييم التقطري الغ�صائي« لزيادة 

انتاج املياه من املحاليل امللحية 

بالتحلية بالنظام احلراري من خالل 

ال�صتفادة من احلرارة ذات القيمة 

املنخف�صة ، كما �صت�صارك املوؤ�ص�صة 

العامة القطرية للكهرباء واملاء من 

خالل تقدمي تقنيات جديدة للمياه يف 

قطر لدعم هذا امل�رسوع املمول من 

�رسكة كونوكو فيليب�ض وي�رسف عليه 

فريق باحثني برئا�صة الأ�صتاذ الدكتور 

فريد بن يحيى رئي�ض ق�صم الهند�صة 

الكيميائية يف جامعة قطر. بالإ�صافة 

للدكتورة ماجدة خري�صة اأ�صتاذ م�صارك 

يف ق�صم الهند�صة الكيميائية يف اجلامعة، واملهند�صني يحيى 

مناوي واأحمد فرد وهما طالبا درا�صات عليا يف اجلامعة 

يف برنامج الهند�صة البيئية، و�صوف ي�صتفيد م�صاعدو البحث 

من املنح الدرا�صية املقدمة من كونوكو فيليب�ض لربنامج 

املاج�صتري اجلديد يف الهند�صة البيئية يف جامعة قطر . وقع 

شؤون أكاديمية
جامعة قطر و شركة كونوكو فيليبس توقعان اتفاقية لتطوير تقنيات تحلية للمياه

وقعت جامعة قطر اتفاقية بحث مع �رسكة كونوكو فيليب�ض لتقنيات املياه املحدودة املمثلة باملركز العاملي ل�صتدامة املياه )وهو 

م�رسوع م�صرتك بني �رسكة كونوكو فيليب�ض و�رسكة جرنال اإلكرتيك للطاقة واملياه( بهدف تطوير عملية جديدة لتحلية املياه على 

ا�صا�ض التقطري الغ�صائي

حيث و�صعت �رسوط التفاق مبا يتما�صى مع مبادئ العتماد 

التي و�صعتها  الرابطة اجلنوبية للكليات واملدار�ض، بالوليات 

املتحدة الأمريكية،  حيث ت�صهد جامعة قطر عملية وا�صعة يف 

جمال العتماد الأكادميي من املوؤ�ص�صات العاملية ، ووفقا 

لالتفاقية، يجوز خلريج كلية املجتمع الذي ح�صل على 

) �صهادة امل�صاركة( باإكمال 60 �صاعة درا�صية معتمدة من 

املقررات الدرا�صية يف الآداب اأو العلوم، تقدمي طلب قبول 

لدرا�صة اأحد برامج البكالوريو�ض يف جامعة قطر. و�صيعفى 

الطالب من درا�صة مقررات الكفاءة يف الربنامج التاأ�صي�صي 

)اللغة الإجنليزية والريا�صيات واحلا�صب الآيل(.  اأما يف حالة 

الطالب الذين مل يتموا درا�صتهم يف الكلية ويرغبون  يف تكملة 

درا�صتهم يف جامعة قطر فيجب عليهم اجتياز متطلبات الكفاءة 

امل�صار اإليها اأعاله  �رسيطة اأن يكونوا قد اأمتوا  درا�صة 24 �صاعة 

كحد اأدنى يف كلية املجتمع

توقيع اتفاقية علمية بين جامعة قطر وكلية المجتمع في قطر
وقعت جامعة قطر وكلية املجتمع يف قطر اتفاقية جت�صري اأولية من �صاأنها اأن ت�صهل قبول طالب كلية املجتمع 

يف جامعة قطر ، حيث وقع التفاقية  كل من  الأ�صتاذة الدكتورة �صيخة بنت عبداهلل امل�صند  رئي�ض جامعة قطر 

والأ�صتاذ  الدكتور اإبراهيم �صالح النعيمي الرئي�ض املكلف باإدارة »كلية املجتمع يف قطر« ، وذلك بح�صور قيادات 

من  جامعة قطر وكلية املجتمع واأع�صاء هيئة التدري�ض.

التفاقية عن جامعة قطر الدكتور ح�صن الدرهم نائب رئي�ض 

اجلامعة للبحث، والدكتور �صامر اأدهم مدير مركز ا�صتدامة 

املياه العاملي ومقره واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
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مراحل اإعداد وتنظيم الحتفالية الكربى التي نظمتها جامعة 

قطر مبنا�صبة اليوم الوطني، فقد بذلت نخبة متميزة من طلبة 

وطالبات جامعة قطر، جهودا كبرية ومتوا�صلة، على مدار 

ال�صاعة، حتى ظهرت تلك الحتفالية املبهرة على اأر�ض الواقع، 

والتي اأثارت اإعجاب احل�صور، كما كان لها �صدى وا�صعا يف 

الإعالم املحلي. 

واأخريا اأمتنى للجميع ف�صاًل درا�صيًا ناجحًا وحافاًل بالجنازات 

والبداع وخدمة املجتمع.

د.�صيخة بنت عبداهلل امل�صند 

رئي�ض جامعة قطر

لقد جاء قرار املجل�ض الأعلى 

للتعليم موؤخراً بزيادة عدد 

الربامج التي تطرح باللغة 

العربية متزامنًا مع انطالق 

برنامج ماجي�صتري اللغة العربية، 

وهو من الربامج اجلديدة يف 

جامعة قطر، وقد بذل القائمون 

عليه جهدا كبريا، واأعطوه الكثري 

من فكرهم ووقتهم، ليخرج 

علينا يف قالب مميز، حداثي، 

يرتبط بجذورنا وهويتنا، 

ويتفاعل مع احل�صارة احلديثة 

بكل اقتدار. 

ومن املوا�صيع امللفتة التي 

�صتطلعون عليها يف هذا العدد 

برنامج البريق، والذي يعترب 

هدية من وحدة تكنولوجيا 

املواد الهند�صية للمجتمع 

القطري ومدار�صه الثانوية على 

وجه اخل�صو�ض، حيث يتم من 

خالل الربنامج العلمي املركز، 

والذي يت�صمن اأي�صا جوانب 

اجتماعية وتربوية، تقريب 

مفهوم البحث العلمي لالأجيال النا�صئة، تطويع العلم خلدمة 

املجتمع املحلي.

واأي�صا تعمل اإدارة الأن�صطة الطالبية يف جامعة قطر، وعرب 

العديد من الفعاليات املتعاقبة على غر�ض مفهوم العمل 

التطوعي يف اأذهان الطلبة، فالهدف الأ�صمى هو خدمة 

املجتمع الذي نعي�ض فيه، وامل�صاهمة بجهد طاقتنا يف نه�صة 

وطننا، وهذا ل ياأتي باللتزام الوظيفي لوحده، اإن مل تكن 

قيم الإخال�ض والت�صحية والبذل، التي ترتافق مع الأعمال 

التطوعية لها �صداها  يف اأعماقنا.

جت�صدت كل هذه املفاهيم واملعاين على اأر�ض الواقع، اأثناء 

كلمة رئيس الجامعة
لقد كان خريف 2012 بالفعل ف�صاًل مفعمًا بالعمل ال�صاق ومزينًا بالإجنازات. اإل اأننا مازلنا يف بداية الطريق، وهذه العبارة واإن 

كنا نكررها، هي بالفعل نقطة هامة يف فهم طبيعة التطوير اجلامعي واملجتمعي الذي ل بد اأن يجمع بني الإجناز امللمو�ض ال�رسيع 

والتخطيط والتطوير طويل املدى. فخطتنا الإ�صرتاتيجية طموحة، ولكنها واقعية يف ذات الوقت. وثمة اأهداف ق�صرية املدى واأخرى 

متو�صطة وبعيدة املدى جتعلنا ن�صعى دائما ون�صابق الزمن لتحقيقها، كلما قطفنا ثمرة، وجدنا بذورا جديدة تغر�ض يف الأر�ض، �صنظل 

نرعاها، ونعمل على حمايتها، حتى تزهر وتثمر، وهكذا تظل العملية م�صتمرة. 
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