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الــدكــتــور خليفة  االفــتــتــاحــيــة  الجلسة   حــضــر 
بـــن نـــاصـــر آل خــلــيــفــة عــمــيــد كــلــيــة الــهــنــدســة 
في جامعة قطر، وعــدد من ممثلي القطاعني 
واملهتمون  والخبراء  والصناعي،  الحكومي 
بــهــذا املــجــال. وتــحــّدث فيها كــل مــن الدكتور 
املتقدمة  املــــواد  مــركــز  مــديــر  النعيمي  نــاصــر 
بجامعة قطر، والدكتور محمد فاروق رئيس 
قــســم الــهــنــدســة املــدنــيــة واملــعــمــاريــة فــي كلية 

الهندسة بجامعة قطر. 
كما شــارك في الندوة كل من املهندس خالد 
أحمد آل ثاني من شركة سكك الحديد القطرية 
«الـــريـــل»، واملــهــنــدس أحــمــد عــلــي األنــصــاري، 
واملــهــنــدس نــاصــر سمير الــرافــعــي مــن هيئة 
السويدي  أحمد  واملهندس  العامة،  األشــغــال 
من شركة قطر للمواد األولية، والدكتور وائل 
النحال من قسم الهندسة املدنية واملعمارية 
والــدكــتــور  قــطــر،  بجامعة  الهندسة  كلية  فــي 

أيمن عبدالسالم من شركة قصب للمشاريع. 
آل خليفة،  نــاصــر  بــن  الــدكــتــور خليفة  وقــــال 
عميد كلية الهندسة في جامعة قطر: «تعتبر 
هـــذه الـــنـــدوة ذات أهــمــيــة عــلــمــيــة لــلــقــطــاعــات 
اإلنشائية املختلفة لتطوير أبحاث ودراسات، 
بــالــشــراكــة مــع الــعــديــد مــن املــهــتــمــني، إليــجــاد 
حـــلـــول لــلــعــديــد مـــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي طـــرأت 
بــســبــب الــحــصــار املـــفـــروض عــلــى دولــــة قطر 

حاليًا».
كما أكد د. خليفة آل خليفة على أهمية التزام 
الــجــمــيــع بـــاملـــشـــاركـــة فــــي الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى حـــمـــايـــة وتــنــمــيــة املـــــــوارد، 
وســـّلـــط الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة قـــطـــاع اإلنـــشـــاء 
املـــســـتـــدام، وحــــث األفـــــــراد والـــجـــمـــاعـــات على 

املشاركة اإليجابية في حمايته.
الــدكــتــور نــاصــر النعيمي -مــديــر مركز  وأكـــد 
املواد املتقدمة في جامعة قطر- أن مركز املواد 
الــدراســات  عمل  على  جــاهــدًا  يعمل  املتقدمة 
واألبحاث لتطوير املواد املختلفة الداخلة في 
البناء، وإيــجــاد حلول بديلة في حال  عملية 

ر الحصول عليها نتيجة الحصار الجائر 
ّ
تعث

على قطر. 
وأشـــــــار إلـــــى أنـــهـــم فــــي ســـعـــي دائــــــم لــتــطــويــر 
الــعــالقــة بـــني الــبــاحــثــني فـــي املـــراكـــز البحثية 
التشييد  قطاع  فــي  والعاملني  قطر  بجامعة 
والبناء ســواء من القطاع الخاص أو القطاع 
البحثية  الحكومي لدعم األفكار واملقترحات 

الفعالة في مجال البناء.
ولــفــت الــدكــتــور مــحــمــد فــــاروق -رئــيــس قسم 
الهندسة املدنية واملعمارية في كلية الهندسة 
بجامعة قطر- إلى أن الندوة تهدف إلى إبراز 
التحديات التي واجهت هذا القطاع املهم في 
اع 

ّ
الدولة من جانب الجهات الحكومية وصن

الـــقـــرار، والــشــركــات االســتــثــمــاريــة والــشــركــات 
املنفذة واملقاولني.

وأضـــــاف أنــهــا تــتــعــلــق بـــإبـــراز الــخــطــط الــتــي 
التي  الجهود  لكل  النجاح  وقــصــص  طــرحــت 
التنموية  النهضة  استمرارية  لضمان  ُبذلت 
التي تشهدها دولــة قطر في قطاع  العمالقة 

البناء والتشييد. 

 من أجل إيجاد حلول للتحديات املختلفة 

 جامعة قطر تناقش تحديات قطاع البناء 
والتشييد في ظل الحصار 
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 يهدف إلى جعل البرامج أكثر استجابة الحتياجات السوق املحلي 

 «شمال األطلنطي» تعقد جلسة املجلس األكاديمي 
 «نورثويسترن» تطلق برنامجًا تدريبيًا 

مع مؤسسات إعالمية دولية 

 عـــقـــدت كــلــيــة شـــمـــال األطــلــنــطــي في 
قــطــر مـــؤخـــرًا الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة 
للمجلس األكاديمي للكلية، ويتكون 
املستشارين  من  األكاديمي  املجلس 
الــداخــلــيــني والــخــارجــيــني، وممثلني 
املختلفة في  الــتــخــصــصــات  كــل  عــن 
التعليم  وزارة  عــن  ومــمــثــل  الــكــلــيــة، 
العالي وقــادة كلية شمال  والتعليم 
األطلنطي فــي قــطــر، بــاإلضــافــة إلى 

طلبة وخريجني من الكلية.
وقـــالـــت الــســيــدة ســمــاح قــمــر، نــائــب 
الــرئــيــس لــلــشــؤون األكــاديــمــيــة: «إن 
االجــــتــــمــــاع االفــــتــــتــــاحــــي لــلــمــجــلــس 
جدًا،  ناجحًا  كــان  للكلية  األكاديمي 
وهذا النوع من صنع القرار املحلي 
يــعــطــي املـــجـــال لــبــرامــجــنــا أن تــكــون 
القوى  الحــتــيــاجــات  استجابة  أكــثــر 

العاملة في قطر». 
وأضافت: «لن يكون هناك أي تغيير 
على اإلطــالق في نوع التعليم الذي 
نــــقــــدمــــه، والــــــــذي هــــو مـــنـــهـــج عــالــي 
الجودة معترف به دوليًا، ومتمحور 
حول التعليم التطبيقي والتجريبي 
مع التركيز على الطالب، وأوضحت 
أن هــنــاك تــغــيــرًا فــي تــوفــيــر الــخــبــرة 
األكـــاديـــمـــيـــة، بــحــيــث يــمــكــن تــنــفــيــذ 
الــســيــاســات األكــاديــمــيــة، والــبــرامــج 
الجديدة، وتكييف البرامج مع زيادة 
االســتــجــابــة الحــتــيــاجــات أصــحــاب 

العمل في قطر».
وأضافت: إن وجود مجلس أكاديمي 
مـــقـــره قـــطـــر، ســــوف يــســاعــد الــكــلــيــة 
برامجنا  تستجيب  أن  ضمان  على 
القــــتــــصــــاد يــــتــــحــــول لــــيــــكــــون أكـــثـــر 
اعــتــمــادًا عــلــى املــعــرفــة، مــع التركيز 
على مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
باإلضافة  والرياضيات،  والهندسة 
إلـــى الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة، وتــابــعــت: 
نــــحــــن نـــــهـــــدف إلـــــــى الــــحــــفــــاظ عــلــى 
بــــســــوق  الـــــصـــــلـــــة  ذات  بـــــرامـــــجـــــنـــــا 
الحفاظ  مــع  املــتــطــور  املحلي  العمل 
عــلــى املــعــايــيــر األكــاديــمــيــة الــدولــيــة 

الصارمة.
وكان االجتماع األول فرصة للمجلس 
الســتــعــراض فــتــرة واليــتــه وتــوجــيــه 
الفريق الجديد املكون من 23 عضوًا، 

كما باشر املجلس عمله الفوري مع 
املقدمة  األكاديمية  البرامج  من  عدد 

للمراجعة واملناقشة. 
األطلنطي  شمال  أن  بالذكر  الجدير 
الرائدة في قطر،  التقنية  الكلية  هي 
وتــقــدم أكــثــر مــن 30 بــرنــامــج دبــلــوم 
فــي تــخــصــصــات: دراســـــات األعــمــال، 
وتــكــنــولــوجــيــا الــهــنــدســة، والــعــلــوم 

الصحية، وتكنولوجيا املعلومات. 
األم  للكلية  فــرع  الكلية  أن  وباعتبار 
اللوائح  كــانــت جميع  كــنــدا، فقد  فــي 
البرامج  األكــاديــمــيــة واســتــعــراضــات 
تـــدار مــن قــبــل الكلية األم، ولــكــن، تم 
تــحــويــل عملية املــوافــقــة األكــاديــمــيــة 
لـــلـــتـــخـــصـــصـــات املـــعـــتـــمـــدة لــتــجــري 
الخبراء  مــن  قطر ضمن مجلس  فــي 

األكاديميني. 

 يـــــشـــــارك طـــــــالب قــــســــم الــــصــــحــــافــــة واالتـــــصـــــال 
االستراتيجي في جامعة نورثويسترن في قطر، 
خـــالل الــشــهــريــن املــقــبــلــني، فــي بــرامــج الــتــدريــب 
الـــعـــمـــلـــي فــــي عـــــدد مــــن املــــؤســــســــات اإلعـــالمـــيـــة 
الــدولــيــة، ومـــن بينها: الــجــزيــرة بــلــس فــي ســان 
فرانسيسكو، وفوربس في نيويورك، والجزيرة 

اإلنجليزية، وأوجيلفي آند مازر في لندن. 
ويتعني على جميع طالب الصحافة واالتصال 
االستراتيجي في الجامعة املشاركة في برنامج 
لـــلـــتـــدريـــب الـــعـــمـــلـــي ملــــــدة 10 أســـابـــيـــع كــشــرط 
للتخرج. وُيعد برنامج التدريب العملي من أهم 
مكونات العملية التعليمية في الجامعة، حيث 
يستكشف خالله الطالب طبيعة الحياة املهنية 
فــي مــجــال اإلعـــــالم، وتــتــاح لــهــم الــفــرصــة لبناء 

عالقات مع العاملني في هذا املجال. 
كـــمـــا يــهــيــئ الـــبـــرنـــامـــج الــــطــــالَب عـــلـــى الــتــكــّيــف 
مـــع بــيــئــة الــعــمــل الــصــاخــبــة الـــتـــي تــتــمــيــز بها 
غـــرف األخــبــار ومــكــاتــب املــؤســســات اإلعــالمــيــة، 
ويــدربــهــم عــلــى كــتــابــة مــحــتــوى مــتــقــن، وتقديم 
أفــكــار إبــداعــيــة مــع االلـــتـــزام بــاملــواعــيــد املــحــددة 
لتسليم املــهــام، فــضــًال عــن صقل مــهــاراتــهــم في 
الــكــتــابــة والــبــحــث وتــقــصــي الــحــقــائــق، وحــســن 

إدارة حسابات العمالء.     
وقــــــــــــال إيــــــفــــــيــــــرت ديــــــنــــــيــــــس، عــــمــــيــــد جـــامـــعـــة 
نــورثــويــســتــرن فـــي قــطــر ورئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي: 
«يــســمــح بـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــب الــعــمــلــي لــطــالبــنــا 
بتطبيق ما تعلموه من مهارات في عدد من أبرز 
املؤسسات اإلعالمية على مستوى العالم. ومن 
خـــالل هـــذه الــخــبــرة الــعــمــلــيــة، يكتسب الــطــالب 

دورســًا حياتية مهمة تساعدهم في مسيرتهم 
العمل مع مهنيني محترفني  املهنية، من خــالل 
فـــــي بـــيـــئـــات عـــمـــل ســـريـــعـــة الــــتــــطــــور ومــلــيــئــة 
بالتحديات».    ويشكل برنامج التدريب العملي 
التعليمي فــي كلية  املــنــهــج  جــــزءًا أســاســيــًا مــن 
ميديل للصحافة واإلعــالم واتصاالت األسواق 

املتكاملة بجامعة نورثويسترن منذ 40 عامًا. 
ويـــحـــصـــل طـــــالب جـــامـــعـــة نـــورثـــويـــســـتـــرن فــي 
واالتــصــال  الصحافة  ببرنامج  امللتحقني  قطر 
االستراتيجي على درجاتهم الجامعية من كلية 
ميديل، التي تصنف دائمًا من بني أفضل كليات 

الصحافة واإلعالم في الواليات املتحدة.  
بدورها، قالت ماري ديدينسكي، مدير برنامج 
الــصــحــافــة واالتـــصـــال االســتــراتــيــجــي: «بــرامــج 
الــتــدريــب الــعــمــلــي الــتــي أنــهــاهــا طـــالب جامعة 
نــورثــويــســتــرن فـــي قــطــر ســابــقــًا ســاعــدتــهــم في 
اتخاذ قرار بشأن حياتهم املهنية بعد التخرج، 
وفـــتـــحـــت أعـــيـــنـــهـــم عـــلـــى فــــــرص وتــخــصــصــات 

جديدة في مجال الصحافة واالتصال». 
وأضـــافـــت: الـــوقـــت أمــــام الـــطـــالب إلثـــبـــات ذاتــهــم 
اإلعالم  أعمال مميزة تشيد بها قنوات  بإنتاج 
الدولية وتنشرها، ولبناء عالقات مع القادة في 

مجالهم ومن يشبهونهم في التفكير». 
وتشمل املؤسسات اإلعالمية التي يتدرب فيها 
طالب الجامعة خالل ربيع هذا العام: الجزيرة 
بلس، وفوربس، وخدمة أخبار ميديل، وشركة 
أوجيلفي ومــازر، وسفارة دولــة قطر في لندن، 
بلو  اإلنجليزية، وشركة تينيو  الجزيرة  وقناة 
من  وغيرها  أسوشياتس،  وفوربس  روبيكون، 
املـــؤســـســـات املــنــتــشــرة فـــي مــــدن مــخــتــلــفــة حــول 
العالم، كنيويورك، وواشنطن العاصمة، ولندن، 

والدوحة، وسان فرانسيسكو. 
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