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الثاني العدد  لصدور  والفخر؛  واالعتزاز  الشكر  بكل  الجامعة  متطلبات  لبرنامج   أتوجه 
ومن  ،2020/2021 الدراسي  للعام  البرنامج  إنجازات  أهم  تبرز  والتي   ،” "رؤية  مجلة   من 
قطر دولة  احتفاالت  مع  المجلة  لهذه  الثاني  العدد  صدور  يتزامن  أن  الطالع   حسن 
المبادرات من  بعدد  قام  قد  البرنامج  هذا  أن  أفخر  أنني  والحق  الوطني.   بيومها 
أيضًا البرنامج  أسهم  كما  وصورتها،  قطر  جامعة  سمعة  خاللها  من  عزز   المختلفة 
للتنمية داعمين  ليكونوا  للتغيير  كرواد  قطر  جامعة  طلبة  إعداد  في  فاعلة   وبصورة 
دولة رؤية  مع  تتماشى  والتي  قطر،  دولة  في  المستدامة  واالقتصادية   االجتماعية 
با¬نجازات العامرة  المضيئة  المجلة  هذه  وأعضائه  للبرنامج  فهنيئًا   .2030 لعام  .قطر 

 يظل إعداد خريجونا لمواجهة تحديات الحياة والمواطنة في القرن الحادي والعشرين في طليعة
 أولوياتنا في برنامج متطلبات الجامعة. وسنواصل رحلتنا التي بدأناها في تطوير البرنامج؛ فالعمل

، ناهيك عن  جارٍ اآلن بالتعاون مع الكليات على إضافة مزيد المقررات المبتكرة وأكثر صلة وارتباطاً
 تعديل وتنقيح المقررات الحالية لتعكس محاور التميز في التعليم ولمواءمة أفضل مع إطار

 المؤهالت الجديد جامعة قطر وسمات خريجيها. باإلضافة إلى اعتماد نهج التدريس المتمحور حول
م  الطالب والسعي الجاد لتطوير الكفاءات الرقمية لطالبنا، فإن برنامج متطلبات الجامعة مُصمّ

على تعزيز التفكير الريادي لدى طلبتنا وتطوير قدرتهم على تقديم حلول مبتكرة لمواجهة
 التحديات الكبيرة التي تواجه مجتمعاتهم من أجل الصالح العام .

ليس هناك من شك في أنه لكي نكون مستعدين بشكل أفضل لتحديات الحياة والمواطنة في 
القرن الجديد، يجب أن يكون خريجونا قادرين على التفكير كرواد أعمال. فرواد األعمال ال يقومون 

بإنشاء أعمال تجارية؛ بل يقومون بحل المشكالت وتحويلها إلى فرص. فهم مُبدعون وقادرون على 
ن الفرص حيث ال يراها اآلخرون ويضيفون قيمة في أي سياق.  التكيف والمرونة ويرون مكامِ

وتحقيقا لهذه الغاية، فقد تم إدخال تغييرات مبتكرة على المناهج ودمج طرق تدريس جديدة 
باإلضافة إلى العديد من المبادرات األخرى لدعم أعضاء هيئة التدريس والطلبة والتي سوف نلقي 

 .الضوء عليها ونبرزها في هذه النشرة اإلخبارية.

I am thankful, proud, and grateful to the Core Curriculum Program (CCP) for the second 
issue of "Roya" magazine, which highlights the program's most notable achievements for 
the academic year 2020/2021.  Fortunately, the magazine's second issue coincides with 
Qatar's National Day celebrations. While enhancing Qatar University's reputation and image 
through its initiatives, the CCP also e�ectively prepared students to be agents of change 
who support Qatar's vision for sustainable social and economic development in 2030. I 
would like to congratulate the CCP and its members on this vibrant magazine brimming 
with accomplishments.

Editorial كلمة العدد

Professor Ibrahim AlKaabi's Message
Dean of the General Studies College

Professor Rana Sobh's Message
Director of Core Curriculum Program

Preparing our graduates for the challenges of life and citizenship in the 21st century remains at the 

forefront of our priorities at the Core Curriculum Program. We continue our journey of enhancing 

the program; more innovative and relevant courses are being developed in collaboration with 

colleges, and exiting courses are being  revamped  to integrate Educational Excellence 

Themes and better align them with the new QU Qualifications framework. In addition to 

adopting a student-centric approach in teaching our courses and striving to develop our 

students’ digital competencies, the Core Curriculum Program is determined to develop 

students’ entrepreneurial thinking and their ability to provide innovative solutions to address big 

challenges for the greater good. 

There is no question that, to be better prepared for the challenges of life and citizenship in the new 

century, our graduates should be able to think like entrepreneurs. Entrepreneurs do not create 

businesses; they solve problems and turn them into opportunities. Entrepreneurs are creative, 

adaptive and resilient; they see opportunities where others do not and create value in any context. 

To this end, innovative curriculum changes and new teaching pedagogies have been introduced, 

in addition to many other initiatives to support faculty and students that we highlight in this 

newsletter.  

صبح  أ.د./رنا  كلمة 
الجامعة متطلبات  برنامج  مدير 

نيـًا ثا

F irs tly

Secondly
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Preparing our graduates for the challenges of life and citizenship in the 21st century remains at the

forefront of our priorities at the Core Curriculum Program. We continue our journey of enhancing

the program; more innovative and relevant courses are being developed in collaboration with

colleges, and exiting courses are being  revamped  to integrate Educational Excellence Themes

and better align them with the new QU Quali�cations framework.

In addition to adopting a student-centric approach in teaching our courses and striving to develop

our students’ digital competencies, the Core Curriculum Program is determined to develop

students’ entrepreneurial thinking and their ability to provide innovative solutions to address big

challenges for the greater good.

There is no question that, to be better prepared for the challenges of life and citizenship in the new

century, our graduates should be able to think like entrepreneurs. Entrepreneurs do not create

businesses; they solve problems and turn them into opportunities. Entrepreneurs are creative,

adaptive and resilient; they see opportunities where others do not and create value in any context.

To this end, innovative curriculum changes and new teaching pedagogies have been introduced,

in addition to many other initiatives to support faculty and students that we highlight in this

newsletter.
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الكليات  مختلف  من  تدريس  هيئة  عضو   (115) لـ  مهنية  تنمية  فرص  تقديم   
التعليم العام الجامعي، وذلك ضمن برنامج  التميز في  والبرامج، ومنحهم شارة 

شهادة متطلبات الجامعة في التدريس.

متطلبات الجامعة للتميز في                            إطالق جائزة
 (CCP Excellence in Teaching Award) التدريس                    
ثالث جوائز طالبيــة، وهي: "جــائـزة المـلـف مع عد
"جائزة والريادة"،  االبتكار  "جائزة  ا¬لكتروني"، 

المشاركة المجتمعية". 

The UNIV100 course was one of the �rst courses to return to normal teaching on 
campus. The transformation was successful and safe for both sta� and students. 

The CCP program started implementing the new structure of the Core Curriculum 
plans successfully and smoothly in fall 2021 for QU students, and in collaboration with 
the concerned colleges.

The CCP successfully introduced new courses such as "Legal Culture 100," "Dialogue of 
Civilizations," "Your Health," "Energy for Life," and “Tra�c Safety and Human Behavior”. In 
addition, other courses such as "Technology in Society" and "Introduction to Digital Media 
and Interactive Design," are now being developed and revised.

The Student Handbook in Arabic and English for CCP students was issued this 
semester.

As part of the Core Curriculum Certi�cate in Teaching (CCCT) program, the CCP 
provided professional development for (115) faculty members from di�erent colleges, 
who were also awarded the Digital Badge of Excellence in General Education.

The following awards were launched: The CCP Excellence in Teaching Award, in 
addition to the following three student awards: E-Portfolio Award, Innovation and 
Leadership Award, and Civic Engagement Award.

CCP Achievements البرنامج إنجازات 
الرائدة في العودة إلى الفصول  كان مقرر السمنار من الفصول 
الدراسية في الحرم الجامعي. حيث كان التحول من التعلم عن 
بُعد إلى التعلÌم المباشر ناجًحا وآمًنا لكل من الموظفين والطلبة 

على حد سواء. 

                     شرع برنامج متطلبات الجامعة في تنفيذ الهيكل الجديد لخطط البرنامج 
                   بنجاح وسالسة في خريف 2021 بالتعاون مع الكليات المعنية.

تقديم مقررات جديدة، مثل: مقررات "الثقافة القانونية 100"، ومقرر "حوار الحضارات"،
ومقرر "صحتك"، ومقرر ”الطاقة من أجل الحياة"، ومقرر "السالمة المرورية والسلوك
البشري"؛ عالوة على مقررات أخرى قيد ا¬عداد والمراجعة، مثل: "مقرر التكنولوجيا في

المجتمع"، ومقرر "مقدمة في الوسائط الرقمية والتصميم التفاعلي". 

                           إصدار دليل الطالب لبرنامج متطلبات الجامعة باللغتين العربية وا¬نجليزية.

C P P  T E A M
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New CCP Courses مقررات برنامج متطلبات الجامعة الجديدة

(UNIV 200) المجتمعية  المشاركة  و  القيادة  و  االبتكار  مقرر 
ضمن  مجموعة العلوم االجتماعية / السلوكية 

Leaders hip, Innovation and Civic E ngagement (UNIV  
200) in the S ocial / B ehavioral S ciences  Package

 ضمن مجموعة  (MATH 105) مقرر الرياضيات في المجتمع
والرياضيات الطبيعية  العلوم 

Math in S ociety cours e (MATH 105) in the Natural 
S ciences  and Mathematics  Package

 (GSCN 100) ضمن مجموعة العلوم الطبيعية والرياضيات 
مقرر العلوم في حياتنا

S cience for L ife cours e (GS CN 100) in the Natural 
S ciences  and Mathematics  Package 

 (CMPS 185) مقرر أساسيات ا¿من السيبراني
ضمن مجموعة المعارف والمهارات ا¿ساسية

Fundamentals  of Cyber S ecurity cours e (CMPS  185) 
in Core K nowledge and S kills  Package

مجموعة  ضمن  الحياة  أجل  من   (CHME100) الطاقة  مقرر 
المعارف و  المهارات ا¿ساسية

E nergy for L ife (CHME 100) in Core K nowledge and 
S kills  Package 

والمهارات  المعارف  مجموعة  ضمن  القانونية  الثقافة  مقرر 
ا¿ساسية 

Legal Culture (LAWC100) in Core K nowledge and 
S kills  Package

ا¿ساسية  والمهارات  المعارف  مجموعة  ضمن  صحتك  مقرر 

Your Health (PUB H100) in Core K nowledge and S kills  
Package

مقرر حوار الحضارات (DAWA 222) ضمن مجموعة المعارف و 
المهارات ا¿ساسية 

Dialogue of Civilizations  (DAWA 222) in Core 
K nowledge and S kills  Package
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يستمر نادي الجوهر في مسيرته المضيئة في نشر الوعي بين طلبة جامعة قطر، وهذه 
الجامعة،  متطلبات  برنامج  مقررات  أهمية  على  الضوء  إلقاء  خالل  من  المرة 
هذه  داخل  الُمتضمنة  والمقررات  البرنامج،  يطرحها  التي  المختلفة  والمجموعات 
إيمان  الطالبات:  من  المؤلف  الجديد  القيادي  الفريق  قام  هذا  إثر  وعلي  المجموعات. 
لجنة  (رئيسة  محمد  إسراء  و  النادي)،  رئيس  (نائب  أحمد  وأبرار  النادي)،  (رئيسة  أحمد 
العالقات العامة)، ونادين قاضي (رئيس اللجنة ا¥عالمية)، و أميمة حاجي (أمين خزنة)، 
هذه  تضمنت  وقد    .2021 لعام  الطالبي  الملتقى  أسبوع  خالل  فعاليات  أربع  بإجراء 
الجامعة،  متطلبات  برنامج  و  الطالبي،  النادي  عن:  تعريفية  نبذة  ا»تي:  الفعاليات 
والمجموعات المختلفة التي يتضمنها البرنامج، وكذلك بعض المقررات التي يقدمها 

البرنامج بالتعاون مع الكليات المختلفة. 

الطلبة، وقاموا  الجامعة مع  برنامج متطلبات  ا±ول للملتقى حضر عدد من أساتذة مقررات  اليوم  في 
التركيز في  بتوضيح أهداف هذه المقررات، وأهميتها للطلبة المسجلين من خارج التخصص.، وقد تم 
هذا اليوم على أهمية طرح مادة سيمينار السنة ا±ولى، وللتأكيد على هذه ا±همية، عرضت الخريجة / 
سنواتها  خالل  مسيرتها؛  على  وتأثيره  المقرر،  هذا  مع  تجربتها   ،2021 قطر  جامعة  خريجة  المرخية  شيخة 

الجامعية، ودوره الرئيسي في تحديد أهدافها الشخصية الحالية والمستقبلية. 

رياضيات في المجتمع"، تناول  وفي اليوم الثاني للملتقى، كان هناك حديث شائق مع أستاذ مقرر" 
المختلفة  المقرر، والطرق  المميزة مع  الطالبات تجربتهن  المقرر وأهدافه، كما عرضت بعض  مضمون 
لتطبيق ما تعلمنه في حياتهن اليومية. وفي اليوم الثالث، تحدث الدكتور بن عيسى عن مقرر "علم 
النفس" وقد أبدت الطالبات إعجابهن بهذا المقرر المليء بالمعلومات عن دور علم النفس، وتخصصاته 
النادي  رئيسة  اليوم ا¿خير ختمت  وفي  المختلفة في تحسين حياة ا¥نسان على الصعيد الشخصي. 
برنامج  بالتحدث مع الطالبات عن  الملتقى  أبرار أحمد   / نائبتها الطالبة  /إيمان أحمد بمساعدة  الطالبة 
استفسارات  كل  على  الرد  وتم  طالبة،  لكل  المناسبة  المواد  تسجيل  وكيفية  الجامعة،  متطلبات 
الطالبات حول هذه المقررات المطروحة في البرنامج. هذا وقد وزَّع النادي جوائز قيمة على الحضور بعد 
م النادي بالشكر الجزيل لكل من أسهم في  طرح عدد من المسابقات الترفيهية ضمن الفعالية. وقد تقدَّ

هذه الفعاليات، سواًء بالحضور أو بالمشاركة في عرض التجارب الفريدة من خالل المقررات المختلفة.

On the second day of the forum, an interesting conversation took place with a course instructor of 
"Mathematics in Society". The instructor outlined the course's content and objectives. Several 
students shared their unique perspectives on the course and the various ways in which they used 
what they learned in their daily lives. On the third day, Dr. Beinissa introduced the "Psychology" 
course. The students expressed their enthusiasm for it. The presentation was full of information about 
Psychology and its critical role in personal development. On the �nal day, Iman Ahmed, the Club's 
President, with the assistance of her deputy, Abrar Ahmed, concluded the forum by chatting with 
students about the CCP and how to register for the appropriate courses. All students' queries related 
to the program courses were addressed. After organizing several competitions throughout the event, 
the club awarded valuable prizes to attendees. The club expressed gratitude to everyone who 
attended or assisted in organizing the event.

Al-Jawhar Club Events الجوهر نادي  فعاليات 

مقررات على  لالطالع  الجوهر  نادي  فعاليات 
2021 ملتقى  في  الجامعة  متطلبات  برنامج 

Al-Jawhar Club Events to view the University’s
requirements program in the 2021 forum

Al Jawhar Club has chosen to focus on CCP courses, and the di�erent packages o�ered 
by the program to continue its illuminating e�orts in promoting awareness among 
Qatar University students. As a result, the newly formed student leadership team, 
comprised of Iman Ahmed (Club President), Abrar Ahmed (Club Vice President), Esraa 
Mohammed (Club Chairman of the Public Relations Committee), Nadine Qazi (Club 
Chairperson of the Media Committee), and Omaima Haji (Club Secretary), organized 
four events during the 2021 Student Forum Week. These events included an 
introduction to the Student Club, the CCP, the several packages o�ered by the 
program, and a few additional CCP courses in partnership with other QU colleges.

.

.

Some CCP professors and students attended the forum's �rst day. They highlighted  the courses 
objectives and their significance to the students who are not majoring in the subject. The first-year seminar 
course was emphasized on this day. To highlight this relevance, Sheikha Al-Markhiya, a Qatar University 2021 
graduate, shared her experience in the course and its impact on her profession; Throughout her undergraduate 
years, the course played a critical part in defining her current and future personal goals.



Core Curriculum Programبرنامج متطلبات الجامعة

المشاركات |   C o n tr i b u ti o n sPAGE 5

International Participation
Mr. Kinnan Hossam Al-Qassab is a QU student who participated in organizing and 
arbitrating the International Schools Debating Championship from April 4th – 7th, 
2021. This competition had eighty international teams. The tournament was hosted by 
Qatar Debate Center. Dr. Abdelazeem Sabry, First-Year Seminar instructor urged his 
student Hossam to attend and take part in the event. The student who represented 
Qatar in this competition performed brilliantly.

Participation in Third Youth Research Forum.  The first year seminar students 
participated in the Third Youth Research Forum, which took place at Qatar 
University on March 25, 2021. The students presented their research projects that 
they worked on during the Spring Semester under the supervision of Dr. Fatma 
Fadlemula. Their research aimed to examine whether youngsters in Qatar are 
connected or disconnected from their cultural identity. Possible 
recommendations were made to preserve the Qatari identity while living in a 
multicultural environment and challenging the realities of the global world.

Participation in TadTalk. The CCP first year students were active participants in 
the TadTalk event that took place on the 5th of April, 2021 in Qatar University. They 
presented on how to maintain mental health amidst COVID-19 pandemic, aiming to 
determine the impact of COVID-19 on the psychology of individuals. They worked on 
this project in Fall 2020 under the supervision of Dr. Fatma Fadlemula. Their results 
showed that, unfortunately, 50% of the respondents were unaware of the mental 
health services provided by Qatari health organizations. 

Contributions المشاركات

مشاركة دولية مشرِّفة:
بطولة  وتنظيم  تحكيم  في  القصاب  حسام  كنان   / الطالب  شارك 
2021 وقد شارك في  7-4 إبريل  المناظرات الدولية للمدارس في الفترة ما بين 
البطولة  على  أشرف  وقد  العالم،  دول  مختلف  من  فريقًا   (80) البطولة  هذه 
الطالب  المقرر  أستاذ  صبري  العظيم  عبد  د/  ع  شجَّ وقد  قطر،  مناظرات  مركز 

البطولة.  هذه  في  قطر  دولة  الطالب  شرَّف  وقد  الحضور،  على 

سيمينار  مقرر  طلبة  شارك  مشاركة في منتدى الشباب الثالث البحثي  : 
السنة ا¿ولى في منتدى الشباب الثالث البحثي الذي عقد في جامعة قطر في 
عملوا  التي  البحثية  مشاريعهم  الطلبة  قدم  وقد   .2021 مارس   25 من  الفترة 
وكان  المال.  فضل  فاطمة  الدكتورة/  إشراف  تحت   ، الربيع  فصل  خالل  عليها 
مرتبطين  القطري  الشباب  كان  إذا  ما  دراسة  هو:  أبحاثهم  من  الرئيسي  الهدف 
توصيات  ا¿بحاث  هذه  قدمت  وقد  هذا  عنها.  منفصلين  أم  الثقافية  بهويتهم 
متعددة  بيئة  في  العيش  أجل  من  القطرية  الهوية  على  للحفاظ  مهمة 

الثقافات ومواجهة لتحديات الواقع العالمي.

ببرنامج  ا¿ولى  السنة  طلبة  أيضًا  شارك  وقد    Tad Talk فعالية  في  مشاركة 
متطلبات الجامعة في فعالية Tad Talk التي أقيمت في 5 أبريل 2021 في جامعة 
جائحة  أثناء  النفسية  الصحة  على  الحفاظ  يوضح  عرضًا  الطلبة  قدم  حيث  قطر. 
كورونا COVID-19؛ بهدف تحديد تأثير الوباء على الصحة العقلية لÖفراد. وقد عمل 
فاطمة  الدكتورة  إشراف  تحت   2020 عام  خريف  في  المشروع  هذا  على  الطلبة 
فضل المال. وأظهرت نتائج االستطالع أن ٪50 من المجيبين لم يكونوا على علم 
ثمَّ  ومن  القطرية.  الصحة  مؤسسات  تقدمها  التي  النفسية،  الصحة  بخدمات 
أوصوا بأن تزيد وزارة الصحة من حمالت التوعية؛ بشأن توفير هذه الخدمات، وإزاحة 

الفكرة السلبية الشائعة عن مفهوم الصحة العقلية.
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Contributions المشاركات

علي  البحثي  فريقها  مع   2021 يناير  في  قاضي  سبأ  د/  حصول  تم 

الصندوق  من  ممولة  منحة  وهي   ،NPRP13S-0120-200120 رقم    منحة 

 Exploring بـعنـــوان:    ،(NPRP) العـلمي  البحـث  لرعــاية  القطري 

 ،Gender and Academic Leadership Development in Qatar

المتحدة. المملكة  في  ريدنق  جامعة  مع  بالتعاون 

Dr. Saba Qadi with her research team members were granted an 

(NPRP3S-0120-200120) by the Qatar National Research Fund 

(QNRF) in January 2021. The study is entitled: “Exploring Gender 

and Academic Leadership Development in Qatar”, in collaboration 

with the University of Reading in the United Kingdom.

مميزة: بحثية  :Distinguished Research Grants/Publicationsأعمال 

للطلبة  العقلية  الصحة  على  ا¬جهاد  تأثير  عن  علمًيا  بحثًا  يحيى  أريج  أ/  نشرت 
المجلة  في  البحث  نشر  تم   .COVID-19 كرونا  جائحة  من  ا¿ولى  الموجة  خالل 

الدولية Open Journal of Depression أغسطس عام 2021، وقد أظهر البحث أن 

الطلبة كانوا أكثر عرضة لÚصابة باالكتئاب والقلق والتوتر في السنوات الماضية. 

على  التأثير  يكون  بحيث  وعقليًا؛  نفسيًا  الطلبة  دعم  كيفية  البحث  ناقش  كما 

صحتهم العقلية ضئيًلا في أثناء ا¿وبئة.

القطرية: والريـاضة  الثقـافة  وزارة  مع  مثمر  تعـاون 
الثقافة  وزرارة  مع  بالتعاون  عرار  سامي  أ.  شارك 

ا¬نجليزية  اللغة  من  لكتاب  ترجمة  بإصدار  القطرية 

بعنوان: العربية  اللغة  إلى 

“ بعدها.  وما  ا¿لفية  إلى  العتمة  من  ”الهند.. 

 The International Journal of نشرت د/ فاطمة كيان بحثًا في المجلة الدولية 
Humanities Education المصنفة في قواعد البيانات سكوبس في أكتوبر 2021؛  

وهو   ،A Critical Review of Research on STEM Education in Qatar بعنوان: 

والهندسة  والتكنولوجيا  بالعلوم  المتعلقة  ا¿دبيات  مراجعة  إلى  هدف  بحث 

والرياضيات في قطر بشكل نقدي، وذلك باستخدام قواعد البيانات الببليوغرافية.

Mrs. Arij Yehya, a CCP Instructor, published a research paper entitled: Mental 

Health during the First Wave of the COVID-19 Pandemic: Examining Perceived 

Stress among Qatar University Students Student depression, anxiety, and 

stress have been on the rise recently, according to this paper published in the 

Open Journal of Depression (August 2021).

In October 2021, Dr. Fatma Kayan, a CCP instructor, published a research paper 

entitled: A Critical Review of Qatari Research on STEM Education in Qatar in 

the International Journal of Humanities Education, which was indexed by 

Scopus. This study provides a critical review of Qatari Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics (STEM) literature using bibliographic databases.

Fruitful Collaboration with the Qatari Ministry of Culture & Sports

Ministry of Culture and Sports in Qatar contracted Mr. Sami Arar to 

publish an Arabic translation of an English book entitled:

“ India, From Midnight to the Millennium and Beyond.”
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CCP Events البرنامج فعاليات 

متطلبات  مقررات  في  ا¿بعاد  ثالثية  والطباعة  التصميم  تكنولوجيا 
الجامعة: عرض نماذج لمشاريع الطلبة

لمشاريع  نماذج  عرض  تم  حيث  افتراضًيا،  معرًضا  الجامعة  متطلبات  برنامج  نظم 
الطلبة لمقرري (االبتكار والقيادة والمشاركة المجتمعية) ومقرر (الرياضيات في 
 17 وفي   ،2021 ربيع  الدراسي  الفصل  عن   2021 أبريل   14 في  وذلك  المجتمع) 

2021 عن الفصل الدراسي خريف 2021. نوفمبر 

فعالية العروض البحثية لطلبة مقرر سيمينار السنة ا¿ولى
ا¿ولى  السنة  سيمينار  مقرر  لطلبة  االفتراضي  البحثية  العروض  معرض  أقيم 
لعام  والخريف  الربيع  فصلي  خالل  الجامعة  متطلبات  برنامج  فعاليات  ضمن 
مقرر  في  البحثية  انجازاتهم  باستعراض  المعرض  خالل  المقرر  طلبة  قام   .2021

سيمينار والتي تركزت على تناول القضايا المجتمعية.

تحديات  مواجهة  أجل  من  الطلبة  وإعداد  المستقبل  وظائف  افتراضية:  ندوة 
الثورة الرقمية - الدكتورة/ بثينة حسن ا¿نصاري

استضاف برنامج متطلبات الجامعة الدكتورة / بثنية حسن ا¿نصاري – خبيرة التطوير 
االستراتيجي والتنمية البشرية في فبراير 2021 في ندوة إلكترونية بعنوان/ وظائف 

المستقبل وإعداد الطلبة من أجل مواجهة تحديات الثورة الرقمية.

Student Showcase: Projects Using 3D Printing Technology in CCP 

Courses.

On April 14th, 2021, and November 17th, 2021, the CCP held two virtual 
exhibitions in which samples of students’ projects for the (Innovation, 

First Year Seminar students’ Research Presentations
During Spring and Fall 2021, the CCP hosted a virtual research exhibition for 
students in the First Year Seminar. As part of the exhibition, participants 
showcased their research findings which focused on societal problems.

Webinar: Future Jobs and Preparing Students for the Digital 
Revolution's Challenges by Dr. Bouthaina Hassan Al-Ansari

In February 2021, the CCP hosted Dr. Bouthaina Hassan Al-Ansari, an expert in 
Strategic Planning and Human Development, in a Webinar on "Future Jobs and 
Preparing Students for the Digital Revolution's Challenges."

.

خريجات  إحدى  نجاح  (قصة  بعنوان  إلكترونية  ندوة  الجامعة  متطلبات  برنامج  أقام 
جامعة قطر: نعم أنتم القادة!) قدمتها ا¿ستاذة/ فاطمة سلطان الكواري – رئيس 

الموارد البشرية في مجموعة Ooredoo وذلك في سبتمبر 2021.

In September 2021, the CCP hosted a webinar entitled (Success Story of a Qatar 
University Graduate: Yes, You Can!). The webinar was delivered by Ms. Fatima 
Sultan Al Kuwari, Head of Human Resources at Ooredoo Group

https://youtu.be/U_jmy5TyFWA

https://youtu.be/eMLOESRKTqw

https://youtu.be/rN9iYy3ntvo
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CCP Events البرنامج فعاليات 

(االبتكار  مقرر  طلبة  تستهدف  افتراضية  ندوة  الجامعة  متطلبات  برنامج  نظم 
والقيادة والمشاركة المجتمعية) قدمها ا¿ستاذ/ نايف ا¬براهيم، مؤسس شركة 
الفصل  في  وذلك  تبتكر)  أن  يمكنك  (نعم..  بعنوان:  الرقمية  للحلول  ابتكار 

.2021 الدراسي خريف 

Mr. Nayef Al-Ibrahim, founder of “ibTECHar” for Digital Solutions delivered a 
webinar entitled: (Yes. You Can Innovate) for students in the Innovation, 
Leadership and Civic Engagement (UNIV 200) course in Fall, 2021.

Ms. Jawaher Al-Mana, a licensed ELAF Train Center expert motivator 
and trainer, delivered a webinar entitled (Civic Engagement in Qatar: Problems 
and Solutions) during Spring 2021. To prepare students for responsible lives, the 
webinar introduced the concept of civic engagement, which covered topics such 
as community service that attempts to improve the quality of life and teamwork. 
The webinar also explored societal issues and proposed critical, creative, and 
practical solutions to bring about change.

قدمت ا¿ستاذة/ جواهر المانع - محفزة ومدرب خبير معتمد من مركز إيالف ترين 
والحلول  -المشكالت  قطر  في  المجتمعية  (المشاركة  بعنوان:  إلكترونية  ندوة 
الطلبة  تعريف  إلى  الندوة  هدفت   .2021 ربيع  الدراسي  الفصل  في  المقترحة) 
بالمسؤولية،  تتسم  لحياة  إعدادهم  سبيل  في  المجتمعية  المشاركة  بمفهوم 
طريق  عن  الطلبة  لدى  الريادي  والتفكير  المجتمعية،  المسؤولية  وتفعيل 
بنوعية  والنهوض  المجتمع،  خدمة  في  والتفكير  المشاركة  على  تحفيزهم 
الحياة فيه، والعمل بشكل تعاوني مع ا²خرين؛ الستكشاف القضايا المجتمعية 

https://youtu.be/GA1rbqz-hNUواقتراح إجراءات ناقدة وإبداعية وعملية ¬حداث التغيير.
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وبسؤالها عن التحاقها بجامعة قطر قالت
التحقت بجامعة قطر كباحث في كلية الهندسة، ثم انضممت إلى برنامج متطلبات الجامعة 

التابع لعمادة الدراسات العامة سنة 2016، وأشغل حاليًا منسقًا لمقرر سيمينار السنة ا±ولى.

وعن مهمة التنسيق لمقرر السيمينار قالت
يحمل  فالكل  سلسة،  المهمة  هذه  تكون  عالية،  كفاءة  وذو  متعاون  فريق  مع  نعمل  عندما 
المهمة معك، والكل يرغب في التطوير ويسعى جاهدا لتقديم أفضل ما لديه، با¥ضافة إلى 
مهام التدريس التي يتوالها.  ال تقل مجموعات المقرر عن 160 مجموعة وال يقل عدد الطلبة عن 
4000 طالب في العام الدراسي. هذا يتطلب مستوي عال من الجودة والتعاون، خاصة في مقرر 
قاطبة،  الجامعية  مسيرته  في  الطالب  يحتاجها  التي  ا±ساسية  المهارات  تعليم  على  يقوم 
ويختلف في تدريسه عن بقية المقررات، إذ هو أقرب للتدريب منه للتدريس. وبما أن المقرر يدرس 
لعدد كبير من الطلبة، فالبد من الدقة والحرص عند وضع خطط التدريس الموحدة، والتقييمات 

الصفية واالختبارات، بحيث تضمن الجودة والعدل في التقييم بين المجموعات المختلفة.  

Interviews

Dr. Manal Al-Obaid
"Teaching Is Not Just a Job, it is a Passion."

"د. منال العبيد: "التدريس متعة وليس مجرد مهنة

اللقاءات

العطاء.  في  مستمرة  ورغبة  متعة  بل  مهنة،  مجرد  ليس  لي  بالنسبة  التدريس   "
فكلما تعلمت شيئًا جديدًا، أشعر بالرغبة في تعليمه وتعريف من حولي به، وعلى 
أثر في مجتمعه وفي من حوله، والتعليم من أفضل الطرق  ا¬نسان أن يكون له 

وأقصرها للتأثير في المجتمع وتطويره."
مقرر  –منسق  العبيد  منال  د/  مع  جالل  إنجي  د/  أجرته  الذي  الحوار  بداية  هذا  كان 

سيمينار السنة ا¿ولى.

وعن سؤالها عن مرحلة التعليم قالت
البكالوريوس  درجة  على  حصلت  حيث  الخرطوم،  بجامعة  ا»لي  الحاسب  علوم  درست 
بدأ  ولقد  االصطناعي.  الذكاء  تخصص  في  والدكتوراه  الماجستير  ثم  الشرف،  مرتبة  مع 
المنطقة  في  ا±طفال  أجمع  كنت  حيث  االبتدائية،  المدرسة  سنوات  منذ  للتدريس  حبي 
أكبر  الفرصة  كانت  الجامعة  مرحلة  وفي  كثيراً.  بذلك  أمهاتهم  تسعد  وكانت  وأدرسهم، 
لتدارس  الحي  لنساء  حلقات  لدي  كانت  ا±سبوع  عطلة  في  حتى  ا±نشطة،  لهذه 

ذهبت.   حيثما  تالزمني  العادة  هذه  زالت  وما  اهتماماتهم،  ضمن  موضوع 

التعليمية قالت: وعن المجتمعات 
العالي،  التعليم  في  الرائدة  الممارسات  أفضل  طلبتها  يتلقى  ±ن  دائمًا  قطر  جامعة  تسعى 
فتبحث وتطبق التجارب التي أثبتت نجاحها في رفع كفاءة الطلبة ودعمهم.  وقد أسعدني أن 
أعمل تحت قيادة أ. د رنا صبح في االشراف على تطبيق التجربة. وكما ذكرت، هي مبادرة جديدة 
بالبيئة  ارتباطهم  زيادة  طريق  عن  ا±كاديمي،  تحصيلهم  ورفع  الطلبة  استبقاء  إلى  تهدف 
الجامعية، وذلك بمعالجة بعض العوائق التي قد تعترضهم، وزيادة الفرص لتكوين عالقات مع 

أقرانهم أو االنخراط في أنشطة، تستهوي ميولهم ورغباتهم.

وعن انتمائها لجامعة قطر قالت
الخليج،  لقد قضيت معظم فترات حياتي في منطقة 
في  عملت  وقد  ا±ولى.  المدرسة  سنوات  منذ  وذلك 
مؤسسًا  كنت  إذ  المنطقة،  جامعات  من  عدد 
في  الطالبات)  (قسم  الحاسب  علوم  لكلية  ومنسقًا 
مساعداً  أستاذاُ  وعملت  فيصل،  الملك  جامعة 
في  الحاسب  علوم  كلية  مقررات  من  لعدد  ومنسقًا 
محطات  وبعد  وغيرهما.    با¥مارات،  عجمان  جامعة 
لجامعة  بانتمائي  سعيدة  أنا  هذه،  العديدة  العمل 
من  لها  لما  فيها،  بالعمل  فخورة  نفسي  وأجد  قطر، 
متعاون  فريق  مع  أعمل  وأني  خاصة  مرموقة،  مكانة 
جو  في  متميزة،  قيادة  وتحت  عمله،  في  ومخلص 

والمعلم.   العلم  يحترم  المهنية،  عالي  أكاديمي 

After these many workstations, I am pleased to 

belong to Qatar University, and I �nd myself proud of 

working here because of its prestigious status, 

especially that I work with a cooperative and 

dedicated team under an outstanding leadership, in a 

highly professional academic atmosphere, that 

values knowledge and teachers. 

 When asked about her journey, Dr. Manal replied: 
At the University of Khartoum, Dr. Manal studied Computer Science for a bachelor's degree and a 
master's degree in arti�cial intelligence before completing her Ph.D. in the same �eld. “My passion for 
teaching began when I was in elementary school, where I taught the local kids, whose mothers were 
immensely thrilled. There was more room for such activities when I was in college; even on weekends, 
I used to have a get-together with my neighborhood ladies to discuss topics of mutual interest. 
Wherever I travel, I keep up this habit.”, Dr. Al-Obaid said. 

When asked about Qatar University, she replied, "In 2016, I began working at Qatar 
University as a researcher at the College of Engineering. Right now, I'm in charge of coordinating First 
Year Seminar course (UNIV 100) at the Core Curriculum Program (CCP), Deanship of General Studies 
(DGS)." Regarding coordinating First Year Seminar, she added: " When we work with a collaborative and 
highly quali�ed team, this task becomes smooth. Everyone shares and cares despite his/her teaching 
duties; everyone strives for development and tries their best." In a typical academic year, there are 160 
sections with 4,000 students enrolled.  UNIV 100 is a course that is more like coaching than teaching 
because it delivers the essential skills students need at university. The course has many students, 
therefore designing teaching plans and standardized classroom assessments must be done carefully to 
ensure quality and fairness.

With regards to the Freshmen Learning Communities, she said
“With the goal of providing students with the optimum practices in higher education, Qatar 
University is continually looking for ways to improve student competence. It was a privilege to 
supervise this new initiative with Prof. Rana Sobh, the CCP Director. Students will be more likely 
retained at university and achieve higher academic goals if they are more closely associated with 
their college environment. This will help remove some of the barriers students may encounter and 
provide them with more chances to build friendships and get involved in extra-curricular activities 
that they enjoy.

In reference to her connection to Qatar University, Dr. Al-Obaid said: 
"I spent most of my life in the Gulf Cooperating Countries (GCC) since I was a kid. I founded and 
coordinated the Female Department of Computer Sciences at King Faisal University. Besides, I 
worked as an Assistant Professor and course coordinator at the Faculty of Computer Sciences at 
Ajman University in the United Arab Emirates (UAE)."

.

"Teaching is more than just a job for me; it is a source of great joy and a strong 
desire to help others. To be honest, whenever I learn something new, I cannot 
stop myself from passing it forward to people who need it most. Education is 
one of the �nest and fastest ways to in�uence people since everyone has an 
impact on those around them."
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