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كلمة رئيس الجامعة
مع بدء عام درا�سي جديد ،نلتفت �إىل العام الذي م�ضى ون�سرتجع ما حققته
اجلامعة يف م�سريتها نحو التميز يف التعليم والبحث وخدمة املجتمع .انتهى
العام الأكادميي  2014/2013واجلامعة يف �أوج عطائها حيث حقق طلبتها
جناحات ملفتة ،وفازت �أبحاثها بالعديد من اجلوائز ،و�شهدت كفاءتها
امل�ؤ�س�سية تقدم ًا ملحوظ ًا يف �شتى النواحي وبالأخ�ص يف النواحي املتعلقة
بدعم عملية التقطري داخل وخارج احلرم اجلامعي.
ينتابني �شعور بالفخر واالعتزاز �أمام هذا الكم من الإجنازات التي �شملت
اجلامعة ب�أ�رسها ،والتي تعك�س م�ستوى التقدم الذي ت�شهده ويربز ثبات
ر�ؤيتها والتزامها بالتطوير امل�ستمر.
اخ ُتتمت بنجاح خطة اجلامعة اال�سرتاتيجية للأعوام ،2013-2009
وانطلقت اخلطة اال�سرتاتيجية للأعوام  2016 -2013فجاءت لرتتكز على
�أربعة حماور رئي�سية هي� :إثراء اخلربات الطالبية ،وزيادة وتعزيز الفعالية
امل�ؤ�س�سية ،وبناء �سمعة اجلامعة عاملياً ،وحتقيق التميز العلمي.
�إ�ضاف ًة ملا �سبق ،حظي البحث العلمي يف اجلامعة بدعم كبري من خالل
خارطة طريق طموحة متتد خلم�س �سنوات ،وتقوم على �أربع �أولويات بحثية
والتغي االجتماعي،
رئي�سية يف جمال الطاقة ،والبيئة ،وا�ستدامة املوارد،
رّ
والهوية ،وال�سكان ،وال�صحة ،واملعلومات وتكنولوجيا املعلومات.
و�سيذكر تاريخ اجلامعة هذا العام الأكادميي الذي �شهد افتتاح مركز بحوث
متخ�ص�ص� ،شُ ّيد وفق �أرقى و�أحدث املوا�صفات� ،إىل جانب ثالثة مراكز بحثية
متميزة افتتحت يف .2014-2013
ا�ستمر تو�سع احلرم اجلامعي والبنية التحتية ب�صورة الفتة حيث �شهد
حتديثات يف خدمات تكنولوجيا املعلومات وتطويراً يف �شبكة الطرق .كما
ي�ستمر العمل على بناء م�ساكن الطلبة واملبنى اجلديد لكلية الهند�سة ومبنى
كلية ال�صيدلة ومركز الطفولة املبكرة وامل�ستودعات املركزية.
وي�أتي ت�شييد م�ساكن الطلبة ومركز اخلدمات الطالبية ليعزز عزم اجلامعة
على بناء جمتمع طالبي مفعم باحليوية ،وتوفري بيئة درا�سية متكاملة
ت�ساعد الطلبة على االنخراط يف احلياة اجلامعية ،واال�ستفادة من اخلربة
والتطوير الذاتي اللذان توفرهما الأن�شطة الال�صفية ،وحتفزهم على حتقيق
النجاح الأكادميي.
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ويف �ضوء تركيزنا املتزايد على توفري خدمات الدعم والتي تهدف مل�ساعدة
الطلبة على حتقيق النجاح ،قمنا بتنفيذ درا�سة ذاتية لربنامج اخلربة
اجلامعية لل�سنة الأوىل عام � .2013ست�ساعد هذه الدرا�سة يف حتديد الفر�ص
التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل حتقيق م�ستويات �أعلى يف �أداء الطلبة الأكادميي،
ودعم جهودهم احلثيثة لتحقيق �أق�صى �إمكاناتهم.
كما �شهد العام الأكادميي  2014-2013ح�صول العديد من الربامج
اجلامعية على اعتمادات �أكادميية من هيئات اعتماد عاملية مرموقة منها
على �سبيل املثال برنامج “دكتور �صيديل” الذي ح�صل على اعتماد �أكادميي
من املجل�س الكندي العتماد برامج ال�صيدلة ،وذلك بعد ثالث �سنوات فقط من
انطالق الربنامج .كما ح�صل برنامج التنمية املهنية ال�صيدالنية امل�ستمرة
على اعتماد من املجل�س الأمريكي لتعليم ال�صيدلة ،وهو ما يجعله الربنامج
الثاين من نوعه يف منطقة اخلليج الذي يح�صل على هذا االعتماد املرموق.
عالو ًة على ما �سبق ،ح�صلت اجلامعة ممثلة ب�إدارة خدمات تكنولوجيا
املعلومات على �شهادة الأيزو رقم  270001من اللجنة امل�شرتكة املنبثقة
عن املنظمة الدولية للمقايي�س/اللجنة الدولية الكهروتقنية ()ISO/IEC
واخلا�صة ب�إدارة نظم �أمن املعلومات ،و�شهادة املنظمة الدولية للمقايي�س
رقم  008 9001:2اخلا�صة بنظام �إدارة اجلودة يف مركز قطر لالبتكارات
التكنولوجية من م�ؤ�س�سة املقايي�س الربيطانية.
وجتدر الإ�شارة كذلك �إىل ما حققه �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة من جناحات
تبعث على الفخر منها الفوز بجائزة املقرتح البحثي اال�ستثنائي �ضمن منح
برنامج الأولويات الوطنية للبحث ،وفوز �أربعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
بجوائز الدولة الت�شجيعية يف العلوم والفنون والآداب ،وفوز ع�رشة خريجني
بجائزة التميز العلمي على م�ستوى الدولة ،وفوز فريق طلبة جامعة قطر
للتخيل  ،2014-2013والفوز باملركز الأول
ببطولة ك�أ�س مايكرو�سوفت
ّ
يف امل�سابقة اخلليجية اخلا�صة ب�سيارات جراند بريك�س الهجينة 2014
عن فئة ( .)GTL
لن تقف اجلامعة عند هذا احلد ،فالكل يعلم ب�أن التطور يف املجال الأكادميي
والتقدم العلمي ال حدود له .يف كل عام ن�أتي بالعديد من املبادرات
وامل�شاريع واال�سرتاتيجيات التي ترثي جتارب طلبتنا وتلهم الثقة واالعتزاز
لدى �أولياء �أمورهم ،ويبقى كل ذلك يف �إطار حر�صنا على البقاء على �صلة
باحتياجات �سوق العمل ب�شكل خا�ص واملجتمع ب�شكل عام.

�أهدافنا لل�سنوات القادمة وا�ضحة يف كل من اخلطة اال�سرتاتيجية -2013
 ،2016وخارطة طريق البحث العلمي للخم�س �سنوات القادمة ،وخطة
التو�سع يف البنى التحتية واملرافق اجلامعية .ومن املزمع �أن تقوم هذه
اخلطط جمتمع ًة ب�ضمان جاهزية اجلامعة وا�ستعدادها ال�ستقبال �أعداد
متزايدة من الطلبة اجلدد ،والنمو امل�ؤ�س�سي ،وتلبية القطاعات النا�شئة يف
�سوق العمل ،والتفاعل مع جماالت البحث اجلديدة ،كل ذلك بهدف اال�ستجابة
للمتغريات امل�ستمرة وال�سعي دون كلل نحو الريادة .ويجدر القول ب�أن تلك
املفا�صل الهامة يف م�سرية اجلامعة تت�سق مع ر�ؤية قطر الوطنية ،2030
وا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية.
تعترب اجلامعات الوطنية دائم ًا �رشيك ًا �أ�سا�سي ًا يف تنمية الدول وتقدمها.
وجامعة قطر كانت ومازالت ،وب�شكل متزايد ،تتحمل هذه امل�س�ؤولية بكفاءة،
باعتبارها �أول م�ؤ�س�سة وطنية للتعليم العايل يف قطر ،لتكون م�شارك ًا فعا ًال
خرج طلبة مزودين باملعارف واملهارات الالزمة
على امل�ستوى الوطنيُ ،ت ّ
قيمة يف القطاعات املهنية املختلفة ،وتقدم �أبحاث ًا ت�صب
لتقدمي م�ساهمات ّ
يف �صالح املجتمع واهتماماته ،وتعمل على تطوير وت�صميم برامج قادرة
على الو�صول �إىل طلبة املدار�س الثانوية والت�أثري بهم ،بالإ�ضافة
�إىل طرحها ملبادرات ذات فائدة م�شرتكة ُتنمي التفاعل مع ال�رشكاء يف
خمتلف القطاعات.
ن�سري بجهودنا نحو التقطري النوعي يف اجلامعة وكذلك امل�ساهمة يف جهود
تقطري الوظائف على م�ستوى الدولة ،وذلك من خالل تهيئة و�إعداد قوة عمل
متعلمة عالية الكفاءة يف قطر .واجلامعة م�ستمرة يف توظيف اخلريجني
والطلبة العائدين من االبتعاث العلمي و�ضمهم �إىل هيئة التدري�س �أو �إدارات
اجلامعة املختلفة .ففي عام � ،2014إن�ضم ثالثة ع�رش مبتعث ًا جديداً من
برنامج االبتعاث �إىل جامعة قطر بعد عودتهم من الدرا�سات العليا يف

اخلارج ،ويف جعبتهم ثروة من املعرفة واخلربات التي اكت�سبوها من جامعات
عاملية مرموقة .وما زال هناك �أكرث من خم�سني مبتعث ًا يتلقون تعليمهم يف
خمتلف الربامج والتخ�ص�صات العلمية يف بع�ض من �أف�ضل جامعات العامل.
يف مايو  ،2014تخرج من اجلامعة  1269طالب ًا وطالبة مت �إعدادهم جميع ًا
لتويل �أدواراً فعالة يف جمتمعهم وامل�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية قطر وم�سريتها
نحو اقت�صاد قائم على املعرفة.
ويف هذا ال�سياق تعتز اجلامعة بفوزها بجائزة «تكرمي ال�رشاكة» خالل
االجتماع ال�سنوي الرابع ع�رش ملراجعة خطة تقطري الوظائف يف قطاع
الطاقة وال�صناعة ،وذلك يف �إطار جهودها نحو التقطري النوعي للوظائف على
م�ستوى الدولة.
ومع �سري العمل وفق اخلطط املر�سومة ،نتوقع عام ًا �أكادميي ًا جديداً مليئ ًا
بالن�شاط واحليوية والإجنازات ،بينما ن�سعى ال�ستقبال طلبتنا اجلدد يف
كلياتهم وبراجمهم الدرا�سية ،وتطوير برامج جديدة ،ودعم �أولوياتنا البحثية،
وزيادة كفاءة �أدائنا امل�ؤ�س�سي ،والعمل على ا�ستكمال م�شاريعنا ومرافقنا
اجلامعية التي هي قيد الإن�شاء.
وحري بنا القول �إن جهودنا احلثيثة تتلقى كترياً من الدعم من العديد من
ال�رشكاء يف احلكومة وال�صناعة وقطاع الأعمال والأو�ساط الأكادميية
واملجتمع املدين� ،شاكرين لهم ح�سن ثقتهم ودعمهم امل�ستمر.
الأ�ستاذة الدكتورة
�شيخة عبد اهلل امل�سند
رئي�س اجلامعة

كلية اآلداب
والعلوم
متيز العام الدرا�سي  2014-2013بتحقيق كلية الآداب والعلوم للعديد من
ّ
الإجنازات التي �شملت تخريج  394من طلبة البكالوريو�س و 22من طلبة
للتميز يف بحوث التنمية امل�ستدامة،
الدرا�سات العليا ،و�إن�شاء ثالثة مراكز
ّ
وبحوث الآداب والعلوم الإجتماعية ،والدرا�سات اخلليجية .كما �شملت تلك
الإجنازات �إطالق برنامج التوعية امليداين «�صحة» للمدرا�س الثانوية ،وذلك
بالإ�ضافة لإطالق اثنني من املن�شورات الهامة ،وهما :املو�سوعة الأوىل عن
اليابان باللغة العربية ،و«الكامل» لتدري�س اللغة العربية و�آدابها.

كلية الآداب والعلوم وبحوث درجة املاج�ستري يف درا�سات اخلليج ،ودرجة
املاج�ستري املخطط لها يف الإعالم ،مع الرتكيز بوجه خا�ص على قطر
واخلليج والعامل العربي .وت�شمل جماالت البحث الثقافية ،والرتاث ،والهوية،
وق�ضايا الأ�رسة ،والنوع االجتماعي ،والأمن االجتماعي ،والعدالة االجتماعية،
وهوية ال�سيا�سة والإ�صالح ،والأدب ،واللغة ،والإعالم ،والتوا�صل االجتماعي،
واحلوكمة ،والتخطيط وال�سيا�سة االجتماعية ،و�سيا�سات الهجرة والعمل،
واجلرمية الدولية.

وقد حقق طالبان معدالت تراكمية �أعلى من  ،3٫5ومت تكرميهما من قبل
ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري البالد املفدى يف
حفل تخريج الطالب ،يف حني قامت �سعادة ال�شيخة هند بنت حمد �آل ثاين
نائب رئي�س املجل�س الأعلى للتعليم بتكرمي 19خريجة ممن حققن معدالت
تراكمية  3.50فما فوق.

و ُيركّ ز مركز بحوث درا�سات اخلليج على الأبحاث متعددة التخ�ص�صات
التي ت�سلط ال�ضوء على اخلليج يف ثالثة جماالت رئي�سية �أال وهي :الطاقة
واالقت�صاد ،والق�ضايا االجتماعية ،وال�سيا�سة .ويدعم ذلك برنامج درجة
املاج�ستري يف درا�سات اخلليج ،وهو الربنامج الوحيد من نوعه يف العامل الآن،
وبرنامج درجة الدكتوراه يف درا�سات اخلليج هو حالي ًا قيد التطوير.

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت و�ضع  405طالب ًا وطالبة ( 365من البنات و  40من
البنني) على قائمة العمداء لربيع عام .2013

منذ �إن�شائه يف عام  ،2012اكت�سب برنامج درا�سات اخلليج �سمعة دولية
لدوره الرائد باعتباره مركزاً للتميز يف درا�سات اخلليج ،كما �شهد عدداً من
املحا�رضات والنقا�شات التي قدمها اخلرباء واملراقبون الإقليميون
والدوليني ب�ش�أن الق�ضايا النا�شئة يف اخلليج والعامل العربي ،وخا�صة يف
املجاالت التالية:
 −الدور الذي تلعبه قطر يف �سوق الغاز (�أكتوبر .) 2013
 −التعاون الأمني الإقليمي بني االحتاد الأوروبي وجمل�س التعاون 		
اخلليجي -الدرو�س امل�ستفادة وحتديات امل�ستقبل (�أكتوبر .)2013
 −املواطنة والقانون يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (دي�سمرب ،)2013
والذي مت تنظيمه بال�رشاكة مع برنامج ت�شاتام هاو�س لل�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا .وقد ن�رش ت�شاتام هاو�س ملخ�ص ور�شة العمل اخلا�ص
باملائدة امل�ستديرة يف �أبريل عام .2014

وتعترب املراكز التابعة لكلية الآداب والعلوم البحثية اجلديدة هي الأوىل
من نوعها يف دولة قطر ،والتي مت ت�صميمها بهدف جت�سيد دور جامعة قطر
باعتبارها جهة بحثية رائدة ون�شطة يف املنطقة ،ومن �أجل تو�سيع القدرات
البحثية لكلية الآداب والعلوم من خالل اال�ستفادة من متيزها يف جمال تعدد
التخ�ص�صات .وي�أتي �إن�شاء هذه املراكز البحثية متما�شي ًا مع جدول �أعمال
الأبحاث اجلديد يف الكلية والذي يغطي خم�س �سنوات ،والذي �سي�شهد م�شاريع
للتميز ،وهي الطاقة
بحثية متعددة التخ�ص�صات تركّ ز على �أربعة جماالت
ّ
والبيئة وا�ستدامة املوارد ،والتغيري االجتماعي ،والهوية ،وال�سكان ،وال�صحة،
والرفاه ،واملعلومات وتقنيات االت�صاالت ،والتي تت�سق مع �أولويات اجلامعة
البحثية التي تدعم الأولويات الوطنية للبحث ،وتعترب ركيزة �أ�سا�س لدعم ر�ؤية
قطر بالتحول �إىل اقت�صاد املعرفة.
�أن�ش�أت كلية الآداب والعلوم مركز بحوث التنمية امل�ستدامة يف �إطار الرتكيز
البحثي لربامج املاج�ستري يف العلوم والدكتوراه يف العلوم البيئية ،والتي
تت�ضمن الأمن املائي والغذائي ،واحلفاظ على البيئة ،و�إدارة النفايات،
واملكانة العلمية املخ�ص�صة للتنمية امل�ستدامة.
ويهتم مركز بحوث العلوم الإن�سانية والعلوم االجتماعية ب�أربعة حماور
والتميز البحثي ،وتبادل املعارف.
�أ�سا�سية ،وهي :تعدد النهج ،والتعاون،
ّ
ويجمع املركز بني بحوث درجة املاج�ستري يف اللغة العربية التي �أُجريت يف
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 −كامربيدج يف قطر :وجهات نظر حول درا�سات ال�رشق الأو�سط (مار�س
 - )2014وجاءت هذه الندوة يف �إطار متابعة �إجتماع �أبحاث اخلليج
يف يوليو  2013يف جامعة كامربيدج ،والذي �شارك يف تنظيمه
برنامج درا�سات اخلليج ومعهد البحوث االجتماعية واالقت�صادية 		
امل�سحية يف جامعة قطر.
�	−أ�سواق العمل والهجرة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (مار�س
 )2014الذي مت تنظيمه بالتعاون مع معهد البحوث االجتماعية
واالقت�صادية امل�سحية بجامعة قطر وبرنامج اخلليج لأ�سواق
العمل والهجرة.

		

كما متكن املركز من توقيع �إتفاق تاريخي يف نوفمرب  2013مع معهد
ال�رشق الأو�سط اخلا�ص بجامعة �سنغافورة الوطنية .يهدف االتفاق �إىل تعزيز
�أن�شطة البحث والتطوير �ضمن جمموعة وا�سعة من امل�شاريع التعاونية .ت�شمل
جماالت التعاون والتنظيم وامل�شاركة يف الأن�شطة الأكادميية امل�شرتكة،
وت�سهيل وت�شجيع امل�شاريع البحثية امل�شرتكة بني �أع�ضاء هيئات التدري�س
والباحثني ،و�إن�شاء نظام الزماالت للباحث الزائر ،والن�رش امل�شرتك ملا ينتج
عن فعاليات البحوث امل�شرتكة ،وا�ست�ضافة الطلبة املتدربني و� /أو م�ساعدي
البحوث ،بالإ�ضافة �إىل الإ�رشاف امل�شرتك على طالب الدرا�سات العليا.
وا�ستمرت ندوة علوم احلياة ال�سنوية بجامعة قطر يف تناول ق�ضايا ال�صحة
البيئية يف دول جمل�س التعاون اخلليجيُ .عقد املنتدى بالتزامن مع الإجتماع

ال�سنوي جلمعية علوم ال�سموم البيئية -فرع اخلليج العربي -وبالتعاون مع
جمموعة من ال�رشكاء يف املجاالت ال�صناعية واحلكومية والأكادميية ،وهم:
توتال ،ووزارة البيئة القطرية ،وجامعة تك�سا�س �أيه �آند �إم يف قطر ،وكلية طب
وايل كورنيل يف قطر ،و�إك�سون موبيل للأبحاث ،وقطر للبرتول ،ورا�س غاز
واملجل�س الأعلى لل�صحة يف قطر.
وتعترب هذه الندوة فر�ص ًة رائعة مل�شاركة الأفكار واحللول يف جمال ال�صحة
البيئية يف املنطقة بني الباحثني ،واخلرباء والأكادمييني وممثلي احلكومة
والقطاع اخلا�ص يف املنطقة ،وكذلك تبادل الآراء حول الق�ضايا املعا�رصة
التي تواجه املنطقة مثل امللوثات البيئية والآثار ال�صحية والتحديات ذات
ال�صلة ،والر�صد البيئي والإدارة ،وال�سيا�سة البيئية والتنمية امل�ستدامة ،وتغري
املناخ و�آثاره على بيئة و�شعوب املنطقة.
عقدت الكلية م�ؤمتراً دولي ًا حتت عنوان «تعددية التخ�ص�صات يف التاريخ:
�أ�سلوب قدمي يف �سياق العامل اجلديد» – وكان هذا امل�ؤمتر هو الأول من نوعه
يف قطر واملنطقة ،حيث ح�رض امل�ؤرخون والعلماء من خم�س ع�رشة دولة ومن
امل�ؤ�س�سات الأكادميية املرموقة ومنظمات املجتمع املدين وقدموا �أعمالهم
وتبادلوا الأفكار وناق�شوا الق�ضايا املتعلقة بالفهم املتغري للتاريخ يف احلداثة
وما بعد احلداثة ،والتحديات والفر�ص املتاحة ملكانة التاريخ يف الأو�ساط
الأكادميية احلديثة واملعا�رصة ،والعالقة بني التاريخ والعلوم االجتماعية
والعلوم الإن�سانية ،والعلوم التطبيقية .كما نوق�شت م�شاكل تق�سيم تاريخ
العامل �إىل مراحل ،واال�ستمرارية والتغيري يف كتابة التاريخ العربي املعا�رص،
واملنهجيات الرتبوية يف التاريخ.
وت�شمل الإجنازات الأخرى ،التي حتققت خالل العام الدرا�سي� ،إطالق برنامج
التوعية امليدانية للمدار�س الثانوية اخلا�ص بتعليم العلوم و�أن�شطة ال�صحة
الب�رشية (�صحة) من قبل ق�سم العلوم ال�صحية يف يناير ،وذلك بهدف �إ�رشاك
طلبة املدار�س الثانوية امل�ستقلة يف جتربة تعلم متعمقة يف جمال العلوم
ال�صحية وزيادة الوعي بالفر�ص امل�ستقبلية يف جمال الدرا�سة وامل�سار
املهني .وبدعم مايل من مركز �سدرة للبحوث الطبية و�أوريدو قطر� ،شهد
افتتاح الربنامج  -الذي ا�ستمر لأربعة �أيام -م�شاركة خم�سة ع�رش طالب ًا من
خم�س مدار�س ثانوية يف الأن�شطة املنظمة والتدريب العملي على التجارب
املخربية يف جمال ال�صحة العامة ،والعلوم الطبية احليوية وبرامج التغذية
الب�رشية ،وذلك حتت �إ�رشاف �أع�ضاء هيئة التدري�س واخلرباء .وعقدت اجلولة
الثانية لـ «�صحة» يف يونيو حيث �شارك فيها �سبعة ع�رش طالب ًا وطالبة من
املدار�س الدولية يف الدوحة.
وكان الهدف من الربنامج هو �إ�رشاك الطلبة يف البحث العلمي ،و�إطالعهم
على التكنولوجيا املبتكرة والتفكري النقدي لتو�سيع ر�ؤيتهم وجعلهم يدركون
�أهمية العلم يف �صحة الإن�سان ،وكذلك �إعطائهم الفر�صة لتجربة حياة احلرم
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اجلامعي من خالل زياراتهم ملرافقه ،مبا يف ذلك مبنى البحوث اجلديد،
وقاعات املحا�رضات ،واملكتبة ،و�ساحات الطعام .ويتم تعريف الطلبة �أي�ض ًا
على املهن الوطنية يف العلوم ال�صحية من خالل الزيارات امليدانية ملختلف
امل�ؤ�س�سات الطبية والبحثية يف قطر ،مثل املجل�س الأعلى لل�صحة ،وم�ست�شفى
الأمل يف م�ؤ�س�سة حمد الطبية ،وخمترب مكافحة املن�شطات .كل ذلك من �ش�أنه
�أن ي�ساعد الطالب على حتديد امل�سارات العلمية �أو الأدبية املنا�سبة لقدراتهم
وميولهم ،وعلى املدى الطويل ،تعزيز قدرتهم على حتقيق النجاح الأكادميي
و�سد حاجات املجتمع من خالل التناف�س بثقة يف �سوق العمل وحتقيق خطة
التنمية يف البالد.
اعتزازاً بجذورها الرا�سخة يف هويتها وثقافتها العربية ،ت�ستثمر اجلامعة
ب�شكل متوا�صل يف برامج اللغة العربية لتعزيزها بني ال�شباب واملحافظة
عليها وت�شجيع التبادل الثقايف والتعليمي واالنفتاح على احل�ضارات .ويف
هذا الإطار� ،أنتجت كلية الآداب والعلوم من�شورين مكر�سينّ لتعزيز
اللغة العربية يف �سياقات خمتلفة ،وهما :مو�سوعة عن اليابان باللغة
العربية وهي �أول مو�سوعة باللغة العربية يف قطر ،و»الكامل» لتدري�س
اللغة العربية و�آدابها.
وتعترب املو�سوعة نتاج اتفاقية تاريخية ُو ّقعت مع �رشكة ماروبيني يف عام
 ،2012حيث تربعت ال�رشكة اليابانية للكليةمببلغ �ستة ماليني دوالر �أمريكي
على مدى خم�س �سنوات .وتعد تلك املنحة �أكرب منحة تلقتها جامعة قطر،
ومن �ش�أنها توفري فر�صتينّ علميتينّ مرموقتينّ وهما تدري�س اللغة اليابانية،
وتدريب طالب يف مكتب ماروبيني يف طوكيو وبرنامج التبادل الثقايف
بني طلبة قطر واليابان .كجزء من اتفاق يف �أبريل ،قام خم�سة طالب من
ال�ش�ؤون الدولية يف الكلية برحلة درا�سة ثقافية ملدة ع�رشة �أيام �إىل اليابان
حيث قاموا بزيارة املواقع التاريخية والثقافية يف طوكيو ،وكيوتو ،و�أو�ساكا
وهريو�شيما ،وكذلك عدة مواقع للرتاث العاملي التابع لليون�سكو ،بالإ�ضافة
�إىل مقر ماروبيني يف طوكيو.
وقد مت ت�أليف كتاب «الكامل» من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ق�سم اللغة
العربية ب�إ�رشاف خبري من جامعة كولومبيا .يف حني �أنه يجمع بني كونه
ممتع ًا وغني ًا باملعلومات ،يركز هذا الكتاب على تعزيز املهارات اللغوية
الأربعة للطالب من خالل الن�ص املختار بعناية من الأنواع الأدبية
املختلفة .كما يهدف �إىل �سد ثغرة كبرية يف مناهج اللغة العربية العامة على
م�ستوى اجلامعة.
خالل العام الدرا�سي ،مت توقيع العديد من االتفاقيات التعاونية بالنيابة عن
كلية الآداب والعلوم مع امل�ؤ�س�سات البارزة مبا يف ذلك م�ؤ�س�سة قطر ،وكتارا،
وم�ؤ�س�سة حمد الطبية ،ووزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية ،وكلية طب ويل
كورنيل يف قطر ،وجامعة دالهوزي ،وكلية الآداب والعلوم بجامعة طوكيو.

البحوث
فازت كلية الآداب والعلوم بثالثة ع�رش مقرتح ًا من مقرتحاتها البالغة 113
املق َّدمة �إىل الدورة ال�سابعة لربنامج الأولويات الوطنية للبحوث ،وهو ما ميثل
جناح ًا بن�سبة  .%11.5تنق�سم هذه املقرتحات �إىل ثمانية مقرتحات بحثية
يف العلوم الطبيعية ،و ثالثة يف العلوم الإن�سانية ،وواحد يف العلوم الطبية
وال�صحية ،وواحد يف العلوم االجتماعية.
وتغطّ ي منح برنامج الأولويات الوطنية للبحوث العلمية موا�ضيع خمتلفة
مثل �أهمية املن�صات البحرية كنقاط �ساخنة للتنوع البيولوجي البحري،
والوقود ال�شم�سي عرب تفكك البخار وثاين �أك�سيد الكربون يف درجات حرارة
مرتفعة ،وتتبع التفاعالت بني امللوثات الرئي�سية للهواء واملاء والرتبة،
وتطوير اختبار تفح�ص الأفيزيا للهجة العربية القطرية ،والنهج املتكامل
لتعزيز �سالمة الأغذية يف قطر ،وحتليل االجتاهات وامل�شاعر يف العامل العربي
با�ستخدام ن�صف تريليون تغريدة.
وكانت العلوم الكيميائية والبحوث هي مو�ضوع ندوة «املواد والكيمياء
لتقنيات الطاقة اجلديدة» يف دي�سمرب التي �شارك يف تنظيمها ق�سم الكيمياء
وعلوم الأر�ض واجلمعية امللكية للكيمياء ،مما حفز اخلرباء والباحثني
الدوليني على تطوير التعاون وال�رشاكات بهدف تطوير الأبحاث يف العلوم
الكيميائية وفوائدها للمجتمع.

وي�ؤكد طلب اجلمعية امللكية للكيمياء ب�أن تقوم كلية الآداب والعلوم
با�ست�ضافة هذه الندوة على �أهمية البحث يف الكيمياء وعلوم املواد
لالقت�صاد القطري وعلى قدرة كلية الآداب والعلوم على �أن تكون رائدة
يف هذا املجال العلمي.
�أما عن ندوة علوم احلياة بجامعة قطر املنعقدة يف دي�سمرب ،فقد مت طرح
عر�ض تقدميي لأول مرة حول نتائج م�رشوع بحثي ب�ش�أن ت�شكيل و�أ�صول
احللقات يف الروا�سب ال�ساحلية بقطر من قبل ع�ضو هيئة التدري�س يف ق�سم
العلوم البيولوجية والبيئية .كما قدم طلبة الق�سم �ستة ع�رش مل�صق ًا بحثي ًا حول
مو�ضوعات خمتلفة مثل تلوث البيئة ،وال�صحة البيئية ،واحلفاظ على البيئة،
والتنوع البيولوجي ،وقاموا مبناق�شة �أعمالهم مع الباحثني واخلرباء.
وت�ضمنت الفعالية �أي�ض ًا معر�ض ًا مل�شاريع البحوث من قبل طلبة �أق�سام
العلوم الطبية احليوية وبرامج تغذية الإن�سان يف ق�سم العلوم ال�صحية ،وذلك
يف جمال الق�ضايا اخلا�صة باملجتمعات املحلية مثل ا�ستهالك م�رشوبات
الطاقة ،و�سالمة الأغذية يف �سوق واقف ،ومعدالت الإ�صابة بفريو�س التهاب
الكبد ( ،HGV(Gوفريو�س  ،)C)GBV-Cو�سمنة املراهقني ،وت�أثري النوع
االجتماعي واجلن�سية على ال�سلوك والعادات الغذائية ،وكذلك مناق�شة التغذية،
ونوبات الأمل عند مر�ضى فقر دم اخللية املنجلية ،ووجود �أج�سام «�ألو»
امل�ضادة بني مر�ضى الثال�سيميا الذين يعتمدون على نقل الدم.
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الطلبة
خالل العام الدرا�سي � ،2014-2013شارك طلبة كلية الآداب والعلوم يف
عدد من املحافل املحلية ،والإقليمية والدولية ،كما �شاركوا يف �أن�شطة خدمة
املجتمع ،ومتكّنوا من حتقيق �أعلى مراتب ال�رشف على م�ستوى الدولة.
التميز العلمي يف  3مار�س ،مت تكرمي اثنني من خريجي كلية الآداب
ويف يوم ّ
والعلوم من بني ثمانية خريجني �آخرين من جامعة قطر ،وقام �سمو �أمري
البالد ال�شيخ متيم بن حمد بن خليفة �آل ثاين بتقدمي عدة جوائز لهم .وتعترب
التميز الأكادميي �أعلى تكرمي �أكادميي للأفراد وامل�ؤ�س�سات يف قطر.
جائزة ّ
وقد �أخذ طلبة كلية الآداب والعلوم زمام املبادرة يف منا�سبات ع ّدة مثل يوم
البيئة الوطني  ،2014حيث مت �إطالق حملة �إعادة التدوير اخلا�صة بالنفايات
الإلكرتونية حتت عنوان «النفايات الإلكرتونية  -ما هي امل�شكلة؟» .وقد
د�شنت هذه احلملة بهدف ت�شجيع �أع�ضاء جامعة قطر على ت�صفية املعدات
الإلكرتونية القدمية والتخل�ص منها ب�أمان .كذلك ،مت �إطالق مبادرة �إعادة
تدوير النفايات الإلكرتونية يف �ست مدار�س م�ستقلة يف الدوحة حيث قام
الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س من ق�سم العلوم البيولوجية والبيئية ب�إ�رشاك
الطلبة ال�صغار وتعريفهم بالآثار ال�ضارة للنفايات الإلكرتونية على البيئة
و�صحة الإن�سان .وهدفت هذه املبادرة �إىل رفع الوعي بالتحديات البيئية
اخلا�صة باالحتفاظ بالأجهزة الإلكرتونية التي مل تعد قيد اال�ستعمال والآثار
املرتتبة على التخل�ص منها بطريقة غري �آمنة.
يف �شهر مايو ،ا�شرتك طلبة كلية الآداب والعلوم مع نظرائهم من كلية بو�سطن
الأمريكية يف فعالية احلوار بني الثقافات بهدف تبادل اخلربات الأكادميية
وتعزيز التبادالت الثقافية .وخطط التعاون بني الكليتني هي قيد التطوير.
وعلى �صعيد �آخر ،وا�صل الطلبة من ق�سم ال�ش�ؤون الدولية �أن�شطتهم ال�سنوية يف
خدمة املجتمع املحلي حتت امل�سار الأكادميي اخلا�ص بالقيادة وامل�س�ؤولية
املدنية .ومت �إجراء فعالية ليوم من الرتفيه لـ 100طفل يتيم (من �سن ريا�ض
الأطفال وحتى الثانوية) وذلك بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة القطرية لرعاية الأيتام
«درمية» ،كما مت توزيع طرود الرعاية �إىل  2000عامل من عمال البناء
يف جامعة قطر ،ومت عقد يوم ترفيهي �آخر للأطفال من ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،والقيام بزيارات لكبار ال�سن وتوزيع الهدايا عليهم .وقام الطلبة
�أي�ض ًا بو�ضع م�رشوع لرتكيب مربدات مياه ال�رشب النظيفة يف الأحياء الفقرية
يف قطر.
وخالل العام الدرا�سي� ،أتيحت لطلبة كلية الآداب والعلوم فر�صة اكت�ساب نظرة
ثاقبة يف عامل ال�ش�ؤون الدولية وال�سيا�سة العاملية من خالل اللقاء مبجموعة
من القادة الدوليني:
 نائب رئي�س بعثة ال�سفارة الأمريكية يف قطر ال�سيد� /إيان ماكاري حولالعالقات الثنائية بني بالده وقطر

-

		

رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ال�سيد /خالد م�شعل حول
ديناميات امل�صاحلة الفل�سطينية
�سفرية هولندا يف قطر� ،سعادة ال�سيدة� /إيفيت بريججريف فان�إيت�شوود		
وحتدثت حول العالقات بني قطر وهولندا
�سعادة ال�سيد /وونغ كووك بون �سفري �سنغافورة يف قطر متحدث ًا حول 		
العالقات بني �سنغافورة وقطر
�سعادة ال�سيد قبالن �أبي �صعب �سفري الإكوادور يف قطر حول خالف بالده
مع �شيفرون تك�سا�س وعواقبه البيئية
		
�سعادة ال�سيد /فيليك�س �ألربتو مورينو مارتينيز الوزير امل�ست�شار
جلمهورية فنزويال البوليفارية يف دولة قطر لتكرمي �إرث الرئي�س الراحل
هوغو رافائيل ت�شافيز
ال�سيد /فرانك ويزنر ال�سفري ال�سابق للواليات املتحدة يف م�رص للحديث
عن �سيا�سة بالده يف �سوريا وم�رص و�إيران.

هيئة التدريس
خالل العام الدرا�سي  ،2014-2013قامت كلية الآداب والعلوم بتعزيز هيئة
التدري�س بحيث و�صل عدد �أع�ضائها �إىل ما جمموعه  390ع�ضواً .كما احتفلت
الكلية بح�صول �أحد �أع�ضاء هيئة تدري�سها على جائزة الدولة للعلوم والفنون
والآداب يف دورتها الرابعة من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين،
�أمري البالد املفدى ،وذلك �ضمن تكرمي العلماء واملبدعني والباحثني القطريني
مل�ساهمتهم يف �إثراء احلياة الثقافية والفكرية يف قطر.
وقد ن�رشت هيئة التدري�س يف كلية الآداب والعلوم �أكرث من  263بحثاً،
وتواجدت يف  338م�ؤمتر دويل حول العامل ،ووا�صلت تقدميها لال�ست�شارات
املتخ�صّ �صة يف عدد من املجاالت العلمية.
وقد جتلت موهبة �أع�ضاء هيئة التدري�س مب�شاركة �أ�ستاذ يف ق�سم العلوم
البيولوجية والبيئية يف درا�سة البحوث املن�شورة دولي ًا حول �أ�صول الأ�سود
احلديثة بعنوان «الك�شف عن التاريخ الدميوغرايف لأمهات النمر با�ستخدام
احلم�ض النووي القدمي و حتليل الأن�ساب مكاني ًا » .وت�ضمن فريق الباحثني
علماء من جامعات يف ا�سرتاليا ،والدمنارك ،وفرن�سا ،وال�سويد ،واململكة
املتحدة ،والواليات املتحدة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،شارك اثنان من الأ�ساتذة امل�ساعدين من ق�سم العلوم
ال�صحية يف بحث حول الأمرا�ض غري املعدية يف العامل العربي ،والذي مت
ن�رشه يف جملة الن�سيت ،وهي املجلة الطبية العامة الرائدة على م�ستوى العامل
واملتخ�ص�صة يف علم الأورام ،والأمرا�ض الع�صبية والأمرا�ض املعدية.

كلية اإلدارة
واالقتصاد
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احتفلت كلية الإدارة والإقت�صاد خالل العام الدرا�سي بعدد من الإجنازات التي
�شملت �إطالق خطتها اال�سرتاتيجية للأعوام  ،2016-2103و�إن�شاء مركز
لريادة الأعمال وتطوير حا�ضنة امل�شاريع التجارية ،وتنظيم وا�ست�ضافة �أول
م�ؤمتر �إقليمي لريادة الأعمال .وقد �شملت �أهم الإجنازات الأخرى تعيني مقعد
خم�ص�ص للقطاع امل�رصيف يف درا�سة البنوك ،وامل�ساهمة يف تقرير امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�رشكات يف قطر ،بالإ�ضافة لإجنازات الطلبة وهيئة التدري�س.
و�سعت الكلية برنامج املاج�ستري يف �إدارة الأعمال مع �إدراج تخ�ص�صني
كذلكّ ،
جديدين ،وهما :حتليل الأعمال التجارية ،وريادة الأعمال التجارية .وت�شمل
برامج الدرا�سات العليا اجلديدة املخطط لها برامج املاج�ستري يف التمويل،
والت�سويق واالبتكار ،وريادة الأعمال التجارية لتلبية االجتاهات اجلديدة
والنا�شئة يف بيئة الأعمال التجارية يف قطر .وهناك مركزان للبحوث قيد
متيز الأعمال،
التطوير هما مركز للبحوث يف التمويل الإ�سالمي ،والآخر يف ّ
ضال عن تعزيز
واللذان يهدفان لدعم برامج الدرا�سات العليا املخطط لها ،ف� ً
القائم منها.
وت�شمل املجاالت الأخرى بناء ثقافة خدمة املجتمع يف الكلية ،والتح�سني
امل�ستمر للكفاءة الإدارية.
وت�أخذ اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة بعني االعتبار �أهمية �إ�رشاك طلبة كلية
الإدارة واالقت�صاد يف جمال البحوث ،واحلاجة �إىل التو�سع يف �أن�شطة الكلية
وامل�شاركة يف تنظيم امل�ؤمترات املحلية ،والإقليمية والدولية لإتاحة الفر�ص
لطلبتها للتفاعل مع قادة الأعمال واملهنيني واخلرباء ،واكت�ساب التوجيه يف
جميع جماالت الأعمال التجارية .
مت تطوير مركز ريادة الأعمال باعتباره وحد ًة تابعة لكلية الإدارة والإقت�صاد.
ويعمل هذا املركز على ربط احلياة الأكادميية مع واقع الأعمال التجارية
من خالل التدريب والبحوث واال�ست�شارات ،ومن خالل �أن�شطة حا�ضنة
الأعمال .ويتم تو�سيع خدمات مركز ريادة الأعمال لك ًال من طلبة كلية الإدارة
واالقت�صاد وطلبة جامعة قطر ،فيتم تو�سيع جمال برامج التدريب والتوعية

ون�رشها على م�ستوى املجتمع الأو�سع لت�شمل القطاعني العام واخلا�ص
وجمتمعات الأعمال التجارية ،واجلمعيات ،والهيئات احلكومية ،بالإ�ضافة
للتعاون الدويل.
وجتلّى انخراط طلبة كلية الإدارة واالقت�صاد مع كليات جامعة قطر الأخرى
عرب م�سابقة طويلة مدتها خم�سة �أ�شهر (من �أكتوبر �إىل فرباير) حول االبتكار
وريادة الأعمال .وجرت تلك امل�سابقة بني طلبة كلية الإدارة واالقت�صاد وطلبة
كلية الهند�سة بهدف تعزيز روح ريادة الأعمال ،وزيادة الوعي ب�أهمية ملكية
و�إدارة الأعمال ،و�إ�رشاك الطلبة ب�ش�أن كيفية تطوير خطط فعالة للأعمال
التجارية وتقدمي الأفكار املبدعة.
وقد تناف�ست فرق الطلبة يف تطوير ن�شاط جتاري فريد ومبتكر يف قطر
يرتكز على خلق منتج �أو تقدمي خدمة يف جماالت الأعمال املختلفة مثل
التكنولوجيا ،والتكنولوجيا احليوية ،والتكنولوجيا اخل�رضاء ،وال�صحة،
والت�صنيع املتقدم ،والزراعة واملنتجات الزراعية ،والهند�سة ،والتعليم.
وبالتعاون مع حا�ضنة الأعمال ،يقوم مركز ريادة الأعمال بدعم تطوير
الأفكار التجارية ودرا�سات اجلدوى وحتويلها �إىل خطط عمل �سليمة يتم
تطبيقها ب�شكل ناجح .وقد مت ت�صميم حا�ضنة الأعمال بهدف دعم تطوير
عملية ريادة الأعمال لطلبة وهيئة تدري�س البكالوريو�س واملاج�ستري بكلية
الإدارة واالقت�صاد ،وتوفري التدريب والتوجيه حول كيفية تطوير ال�رشكات
ملتقى بني طلبة وهيئة التدري�س
املبتدئة .وتعترب حا�ضنة الأعمال �أي�ض ًا
ً
بكلية الإدارة واالقت�صاد وطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة قطر
وغريهم من الأ�شخا�ص املبتكرين يف املجتمع ممن يهمهم �أن يكونوا من
رواد الأعمال.
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يف دي�سمرب ،جنب ًا �إىل جنب مع حا�ضنة الأعمال الرقمية اخلا�صة باملجل�س
الأعلى لالت�صاالت ،ا�ستثمر مركز ريادة الأعمال خربات �أع�ضاء هيئة التدري�س
به وبكلية الإدارة واالقت�صاد يف دورة لطلبة ال�سنة الأخرية بعلوم احلا�سب
يف كلية الهند�سة ،وذلك حول بناء مناذج وخطط الأعمال املتعلقة ب�أفكارهم
اخلا�صة ببدء امل�شاريع.

وجاء تخ�صي�ص مقعد للقطاع امل�رصيف يف �إطار م�ساعي الكلية لتوفري اخلربة
يف امل�سائل التجارية واملالية وامل�رصفية لطلبة كلية الإدارة والإقت�صاد
يف م�شاريع تخرجهم ،ولت�سهيل فر�ص التدريب والتوجيه يف البنك التجاري.
ويوجه الطلبة ب�ش�أن
ويهتم هذا املقعد �أي�ض ًا بتطوير القدرات البحثية للكلية
ّ
امل�شاريع البحثية التي تعك�س االحتياجات املتزايدة للمجتمع.

وال�شك يف �أن �أحد اجلوانب الهامة ملركز ريادة الأعمال هو دوره كمورد
لال�ست�شارات ملختلف الكيانات يف احلكومة الوطنية والدول املجاورة
يف جمال ريادة الأعمال ،وملكية ال�شباب مل�شاريع الأعمال ،وحتفيز
القطاع اخلا�ص.

وب�صفتها كلية الأعمال التجارية الوحيدة يف قطر ،تلعب كلية الإدارة
والإقت�صاد دوراً قوي ًا يف امل�ساهمة يف متابعة ومراقبة امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�رشكات.

ومتا�شي ًا مع الزخم الوطني والإقليمي الهادف لتعزيز ريادة الأعمال ،عقد
املركز ندوة يف �إك�سبو يف نوفمرب خالل فعاليات �أ�سبوع �إك�سبو العاملي
يف جمال ريادة الأعمال� .أتاح احلدث لطلبة كلية الإدارة واالقت�صاد وطلبة
جامعة قطر التعرف على الأن�شطة التجارية التي تقوم بها ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات التجارية ،واحلكومة ،وال�صناعة امل�شاركة ،وا�ستك�شاف خياراتهم
للدعم يف جماالت االبتكار ،واحل�ضانة ،والتمويل.
ولعل �أهم فعالية ملركز ريادة الأعمال خالل العام الدرا�سي كانت �إطالق
الن�سخة العربية من كتاب جيل منوذج الأعمال يف قطر ،يف تعاون لأول مرة
مع مركز حا�ضنة الأعمال بقطر ومع «�صلتك».
وقد �أدى التزام الكلية بتعزيز ريادة الأعمال يف قطر وخا�صة بني ال�شباب �إىل
تنظيم �أول م�ؤمتر �إقليمي من نوعه حتت عنوان« :ريادة الأعمال يف منتدى
التنمية االقت�صادية» الذي عقد يف 24و  25فرباير بالتعاون مع �شبكة
الأعمال التفاعلية.
وجاء امل�ؤمتر حتت عنوان «رعاية جيل جديد من رواد الأعمال يف قطر
واخلليج» ،برعاية وم�شاركة �سعادة الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة ،وزير
الطاقة وال�صناعة القطري ،والذي �ضم �أكرث من �أربعة ع�رش خبرياً دولي ًا يف
جمال الأعمال التجارية والتعليمية واملالية ،كما �ضم قاد ًة من خمتلف
القطاعات يف قطر واملنطقة .وقد قدم امل�ؤمتر منظوراً هام ًا لل�شباب من
�أ�صحاب الأعمال املحتملني حول تخطيط الأعمال ،والتمويل ،وامللكية،
والإدارة ،وغري ذلك من امل�سائل ذات ال�صلة.

البحوث
متكنت كلية الإدارة واالقت�صاد من احل�صول على منحتني من برنامج
الأولويات الوطنية للبحوث يف دورته ال�سابعة من بني ع�رشين مقرتحا
تقدمت بها� ،أي جنحت يف احل�صول على ما ن�سبته  .%10ودارت امل�شاريع
التي مت الفوز بتمويلها حول «رد فعل �سوق الأ�سهم للبيانات التنبئية
والإف�صاح الطوعي عن املخاطر الناجتة من حوكمة ال�رشكات» ،و«�إطار
التعلم مدى احلياة لتعزيز �سمات الدرا�سات العليا والتطوير املهني امل�ستمر
يف قطر (لرينري)».
وكان ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية الإدارة واالقت�صاد هو الباحث الرئي�سي
ب�ش�أن مقرتح بحثي ممول من برنامج الأولويات الوطنية للبحوث
عنوانه «ا�ستخدام ن�صف تريليون تغريدة لتحليل االجتاهات وامل�شاعر
يف العامل العربي».
يف الدورة الـخام�سة ع�رش لربنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني ،جنحت
كلية الإدارة واالقت�صاد يف احل�صول على متويل لأحد مقرتحاتها من بني
�سبعة مقرتحات مقدمة مبعدل جناح يبلغ  ،%14،3وامل�رشوع البحثي هو
بعنوان «ت�أثري �إغالق النوافذ الإ�سالمية يف البنوك التقليدية على �أداء النظام
امل�رصيف يف قطر».
وقدم  33ع�ضو من �أع�ضاء هيئة التدري�س طلبات للح�صول على منح داخلية،
وجنح  31منهم يف ت�أمني التمويل ،على النحو التايل 25 :منحة للبدء� ،أربع
منح للطلبة ومنحتني جامعيتني.

الطلبة
جتدر الإ�شارة �إىل �أن العام الدرا�سي  2014-2013قد �شهد زيادة يف
عدد الطلبة امللتحقني خالل ف�صل اخلريف مما رفع عدد طلبة كلية الإدارة
واالقت�صاد �إىل  .3500وكان ف�صل اخلريف قد �شهد التحاق  798طالب ًا
بالكلية %90 ،منهم من القطريني ،وقد اجتذب ق�سم املالية واالقت�صاد �أكرب
عدد من الطلبة .وقد مت قبول  63طالب ًا وطالبة يف برامج الدرا�سات العليا
للكلية %40 ،منهم من القطريني.

الطلبة يف دورة تدريبية �أجرتها بلومربغ ،وهي ندوة بحثية حول اخلدمات
امل�رصفية الإ�سالمية ،وجل�سة نقا�ش حول «دور التمويل يف دعم م�شاريع
الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة» .وقد متكنت جلنة التوا�صل امليداين مع
املجتمع املحلي يف الكلية من �إ�رشاك �أرباب العمل من خمتلف القطاعات يف
فعالية قاموا خاللها بتقدمي ر�ؤى حول توقعاتهم واملهارات املطلوبة للطلبة
من ق�سم الإدارة والت�سويق.

يف حفل التخرج يف �شهر مايو ،تخرج  263طالب ًا وطالبة يف مرحلة
البكالوريو�س ( 190خريجة 73 ،خريجاً) من كلية الإدارة واالقت�صاد جنب ًا
�إىل جنب مع  26خريج ًا وخريجة ممن �أمتوا بنجاح درجة املاج�ستري .وح�رض
حفل تخرج الطلبة البنني ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
�أمري البالد املفدى وقام بتكرمي �سبعة طلبة متفوقني حققوا معدل تراكمي
يبلغ  3.50فما فوق ،كما مت تكرمي  39خريجة من قبل �سعادة ال�شيخة هند
بنت حمد �آل ثاين نائب رئي�س املجل�س الأعلى للتعليم .

وا�ستفاد طلبة كلية الإدارة واالقت�صاد من فر�ص �إر�شادهم بوا�سطة كبار
الفاعلني واخلرباء من خمتلف القطاعات يف قطر �ضمن الربنامج التنفيذي
داخل الكلية .وقد قدم الطلبة تقريراً عن الدرو�س امل�ستفادة يو�ضح بالتف�صيل
الأفكار واملعارف املكت�سبة من اجلل�سات .وهذا هو جزء من منوذج التعلم
التحويلي يف الكلية ،الذي يتم جتهيز الطلبة من خالله باملهارات الالزمة
لقيادة و�إ�ضافة القيمة �إىل منظمات الأعمال التي ين�ضمون �إليها ،ومتكينهم
من مواجهة حتديات بيئة الأعمال التجارية التي تزداد عامليتها واعتمادها
على املعرفة.

وقد ُمنح �أحد خريجي كلية الإدارة واالقت�صاد و�سام ًا بالتيني ًا �إىل جانب ت�سعة
من خريجي جامعة قطر (من بني  20خريج ًا مت تكرميهم) من قبل ح�رضة
التميز
�صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري البالد املفدى يف يوم ّ
العلمي ،وذلك اعرتاف ًا بتفوقهم يف املجال الأكادميي ،ويف البحوث ،والعمل
التطوعي ،والأن�شطة االجتماعية.
ويف نف�س العام ا�ستفاد الطلبة من عدة حما�رضات وور�ش العمل حول
مو�ضوعات متنوعة مثل «اكت�شف الت�سويق» ،و«كيف حتمي فكرة عملك
التجاري» ،و «احلديث عن العالمة التجارية � -أدلة من قطر» .كما �شارك
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ومثال �آخر على الإجنازات الطالبية هو املناف�سة بني طالبة من كلية الإدارة
واالقت�صاد من �صف الت�سويق يف حتدي لالت�صاالت الت�سويقية الذي نظمته
�رشكة االعالن واالت�صاالت املتكاملة (�إجن�سي تريبل تو) ،وهدفت املناف�سة
�إىل توفري اخلربة العملية يف احلياة الواقعية من حيث �صلتها بالنظرية
املكت�سبة يف ال�صفوف الدرا�سية ،وتعزيز روح املناف�سة ال�رشيفة يف جمال
الأعمال التجارية .وا�شرتكت الفرق يف �إعداد حملة ت�سويقية متكاملة ب�صدد
م�رشوعني من م�شاريع املجل�س الأعلى لل�صحة -واحد من عمالء ال�رشكة -
الأوىل حول تبديد اخلرافات ب�ش�أن ال�رسطان ،والأخرى ب�ش�أن تعزيز �أمناط
احلياة ال�صحية .وقد فاز طالبان بفر�صة التدرب يف ال�رشكة وامل�شاركة يف
م�شاريع �أخرى.

هيئة التدريس
من �أجل ا�ستيعاب الزيادة الطالبية ،مت توظيف  35ع�ضواً جديداً يف هيئة
التدري�س بالكلية يف العام الدرا�سي اجلديد ،لي�صل جمموع هيئة التدري�س �إىل
 .77و�شمل ذلك  11ع�ضواً جديداً يف ق�سم الت�سويق والإدارة للتدري�س باللغتني
العربية والإجنليزية مبا يتما�شى مع مر�سوم اللغة العربية لعام  ،2012مما
�أدى لزيادة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية �إىل � .25أما الهيئة التدري�سية يف ق�سم
املالية واالقت�صاد فقد ارتفعت �إىل  ،30يف حني ازدادت هيئة التدري�س يف
ق�سم املحا�سبة و ُنظم املعلومات �إىل  22ع�ضواً.
وبلغت املواد املن�شورة يف الكلية خالل العام الدرا�سي  :233منها 107
خمطوطات الأبحاث 83 ،بحث ًا يف جمالت علمية ،و  43ورقة عمل يف
وقائع امل�ؤمترات.
مت ت�سليط ال�ضوء على نوعية �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية يف جائزة الدولة
التي فاز بها �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف االقت�صاد وقدمها له �سمو الأمري
يف �إطار تقديره ال�سنوي للم�ساهمة التي يقدمها كبار املهنيني الوطنيني
للعلوم والفنون والآداب.

إن ﻧﺠﺎح اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة
ﻟﻬﺎ ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﺘﻠﻘﺎه ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
واﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واوﺳﺎط اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ،
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻤﺪﻧﻲ.

كلية التربية
�أمتت كلية الرتبية العام الدرا�سي  2014-2013مبجموعة من الإجنازات
التي �شملت الزخم املتوا�صل لتعزيز تعليم العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة
والريا�ضيات يف املدار�س امل�ستقلة يف قطر ،كما ت�ضمنت تعزيز التعاون
يف �إ�صالح التعليم ،وتوقيع اتفاقية مع مركز التكنولوجيا امل�ساعدة يف
قطر (مدى) بهدف �إدخال التكنولوجيا امل�ساعدة للطالب ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف جامعة قطر.
كما واحتفلت الكلية بتخريج  45طالبة ( 14منهن بدرجة البكالوريو�س،
و 20بدرجة املاج�ستري و 11بدرجة دبلوم) وتخريج  10طالب ( 6بدرجة
املاج�ستري و  4بدرجة دبلوم) .وت�شمل هذه املجموعة املتفوقني من الطالب
والطالبات ممن ح�صلوا على معدالت تراكمية  3.5و�أكرث ،والذين مت تكرميهم
يف حفلي التخرج اللذين ُعقدا يف  20و  21مايو .وي�ستمر �إ�صالح التعليم
باعتباره املجال الرئي�سي للرتكيز يف كلية الرتبية .ويف م�ؤمترها ال�سنوي
يف  22و  23مار�س� ،سلطت الكلية ال�ضوء على االلتزام امل�ؤ�س�سي بامل�ساهمة
يف �إ�صالح التعليم بنجاح ،والدور الرئي�سي للكلية يف توفري منتدى للعاملني
يف التعليم ،ووا�ضعي ال�سيا�سات ،واملُدر�سني من املدار�س امل�ستقلة ،و�أولياء
الأمور بهدف �إ�رشاكهم يف احلوار واحللول والتو�صيات.
وقد �شدد م�ؤمتر هذا العام على م�س�ألة تقييم الأداء يف العملية التعليمية
ودورها يف دعم جودة التعليم ،ودعا �إىل التعاون بني املعلمني ب�شكل عام
والتعليم العايل يف قطر وخارجها على حد �سواء.
وجاء جناح م�ؤمتر هذا العام متوج ًا للم�ؤمترات الثالثة ال�سابقة التي تناولت
التطوير املهني للمعلم والتعلم مدى احلياة و�إن�شاء جمتمعات التعلم التي
تدعم جهود الإ�صالح التعليمية ،واملبادرات اخلا�صة ب�أف�ضل املمار�سات يف
جمال �إ�صالح التعليم .ويعترب تزايد �أعداد امل�شاركني التي فاقت  ،400بن�سبة
تزيد عن  %25عن العام ال�سابق خري دليل على تنامي �شعبية امل�ؤمتر
وكانت الفعالية الأخرى الالفتة يف ذلك ال�شهر هي اليوم املفتوح بعنوان
«فخور بكوين معلم» الهادف لتعزيز �أهمية مهنة التدري�س ،وتعزيز التفاعل
االجتماعي بني الطلبة ومدر�سيهم ،وبني املدار�س امل�ستقلة والكلية ،وتبادل
اخلربات وامل�شورة ،وتعزيز الفخر مبهنة التدري�س .وكان لطلبة كلية الرتبية،
جنب ًا �إىل جنب مع مدر�سيهم ،دور فاعل يف تنظيم هذه الفعالية التي حظيت
بدعم وح�ضور وزير الرتبية والتعليم العايل �سعادة الدكتور حممد بن عبد
الواحد احلمادي.
وقد جذبت تلك الفعالية املدر�سني من كليات جامعة قطر الأخرى ،واملعلمني
من �سبعة مدار�س �إعدادية ،وابتدائية وثانوية م�ستقلة يف الدوحة .وت�ضمن
الربنامج معر�ض ًا للم�سارات املهنية احتوى �أجنحة للمعلومات نظمتها
املدار�س امل�شاركة ،ومركز الكلية للطفولة املبكرة ،واملركز الوطني للتطوير
الرتبوي ،والنادي الرتبوي ،وم�ؤ�س�سة �أيادي اخلري نحو �آ�سيا (روتا) ،بالإ�ضافة
�إىل عرو�ض الطلبة ال�شفوية مل�شاريع البحوث والعرو�ض التقدميية حول
«ذكريات املعلم».
يف يناير ،قامت كلية الرتبية بتطبيق دورها باعتبارها مورداً هام ًا للتعليم
اخلا�ص والتعليم ال�شامل من خالل مذكرة تفاهم مع مركز التكنولوجيا
امل�ساعدة يف قطر (مدى) لدمج التعلم اخلا�ص بالتكنولوجيا امل�ساعدة والنفاذ
الإلكرتوين داخل وحداتها الأكادميية .ومبوجب �رشوط مذكرة التفاهم ،يتلقى
موظفو كلية الرتبية التدريب املنا�سب من �أجل حت�سني املعرفة والوعي
بالتكنولوجيا امل�ساعدة والت�صميم ال�شامل ،مما يوفر فر�ص التدريب للطلبة
من خالل �رشاكة مركز التكنولوجيا امل�ساعدة يف قطر (مدى) مع «توماها
تكنولوجي» بهدف �إ�رشاكهم يف الأ�ساليب املبتكرة ورفع وعيهم ومهاراتهم
يف الو�صول �إىل التكنولوجيا ذات ال�صلة.
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خالل العام الدرا�سي ،دعم ق�سم العلوم النف�سية يف كلية الرتبية مبادرات
�شاملة يف عدد من املجاالت:
	�أ�سبوع ال�صم« .جتارب ناجحة»� ،أبريل 2014 اليوم العاملي للتوعية مبر�ض التوحد« ،التوحد والتكنولوجيا امل�ساعدة»،	�أبريل 2014
 اليوم الدويل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حتت �شعار «ك�رس احلواجز وفتحالأبواب :ملجتمع �شامل والتنمية للجميع» ،دي�سمرب 2013
 اليوم العاملي لل�صحة العقلية« .ال�صحة العقلية والتفكري الإيجابي»		 ،	�أكتوبر 2013
	�أ�سبوع الع�صا البي�ضاء« .تعرف بنا وتعلم منا» �أكتوبر 2013وخالل تنظيم هذه املنتديات ،تعاونت الكلية مع ق�سم ذوي االحتياجات
اخلا�صة بجامعة قطر ،ومركز التكنولوجيا امل�ساعدة يف املجل�س الأعلى
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ومركز الت�أهيل االجتماعي (العوين)،
ومعهد النور ،ووزارة الداخلية ،واملنظمات احلكومية وغري احلكومية للتعليم
اخلا�ص يف قطر.
وقد ا�ست�ضاف الق�سم �أي�ض ًا ندوة اليوم الدويل للمر�أة يف  10مار�س حول
«معاهدة حقوق املر�أة» ،حيث حتدثت ال�سيدة نور املالكي اجلهني ،اخلبرية يف
جلنة الأمم املتحدة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،واملديرة التنفيذية ملعهد
الدوحة الدويل للأ�رسة.

البحوث
باعتبارها جهة بحثية ن�شطة وحمورية لتطور قطر ،يرتكز دور جامعة قطر
وكلياتها كمحرك للبحث واالبتكار يف البالد على �سجل حافل بالإجنازات
البحثية والعلمية يعود �إىل بداية الثمانينيات من القرن املا�ضي .ويف هذا
الإطار ،جنحت كلية الرتبية م�ؤخراً يف جذب متويل البحوث يف الدورة ال�سابعة
لربنامج الأولويات الوطنية للبحوث ملقرتح بحث بعنوان «درا�سة لتقييم
نظام الرتاخي�ص املهنية للمعلمني وقادة املدار�س يف دولة قطر» .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،مت دعم اثنني من امل�شاريع البحثية للطلبة وهيئة التدري�س حول
التعليم اخلا�ص ،وال�صحة والرفاه على التوايل يف �إطار برنامج اخلربة
البحثية للطلبة اجلامعيني.
وخالل العام� ،رشعت كلية الرتبية يف تطوير مقرتحني لإن�شاء مراكز �أبحاث
متخ�ص�صة يف املجاالت الهامة املتعلقة بالتعليم:
التميز
 املركز القومي للبحوث الرتبوية والذي �سيكون «ملتزم ًا بتحقيق ّالبحثي وبناء القدرات من خالل توفري بيئة داعمة للمنح الدرا�سية للطلبة
فعالة يف جمال البحوث على
وهيئة التدري�س ،وتطوير �رشاكات تعاونية ّ
امل�ستوى الوطني والدويل .و�سيعمل املركز على معاجلة الق�ضايا الرتبوية
الهامة والإ�سهام يف حتقيق �أهداف ر�ؤية قطر الوطنية لعام  ،2030ودعم
�سعي البالد لت�أ�سي�س اقت�صاد قائم على املعرفة من الطراز العاملي».
 مركز القيا�س والتقومي ،والذي يهدف «للإ�سهام يف �إثراء اجلوانب النظريةوالتطبيقية يف جمال العلوم النف�سية من خالل التعاون يف البحث العلمي،
و�إعداد وتدريب كادر من الرتبويني القطريني القادرين على االنخراط يف
عملية حت�سني نوعية االختبارات الت�شخي�صية والإجراءات امل�ستخدمة يف
جمال علم النف�س الرتبوي».
وقد جتلى �إلتزام الكلية اخلا�ص بامل�ساهمة يف البحوث ال�سيا�سة التعليمية يف
قطر واملنطقة يف ا�ست�ضافتها حللقة درا�سية يف �شهر مار�س ،باال�شرتاك مع
مكتب اليون�سكو يف الدوحة حول «حوار ال�سيا�سات ،وتطوير التعليم ما بعد
عام  :2015تعزيز �أداء نظم التعليم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي» .وتعترب

هذه الفعالية مبثابة �إطالق ملنحة برنامج الأولويات الوطنية
للبحوث مل�رشوع بحثي م�شرتك بني كلية الرتبية واليون�سكو حول
«تطوير التعليم ما بعد عام  :2015حت�سني جودة خمرجات التعلم
وتعزيز �أداء نظم التعليم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي».
وتبع ذلك يف يونيو اجتماع ًا للخرباء حتت عنوان «احلفاظ على
تطوير التعليم ما بعد عام  ،»2015وح�رضه ممثلون عن املجل�س
الأعلى للتعليم ،وم�ؤ�س�سة �أيادي اخلري نحو �آ�سيا (روتا) ،واليون�سكو،
ووفود من دول جمل�س التعاون اخلليجي واليمن ،وهيئة التدري�س
يف كلية الرتبية .ومتكن االجتماع من �إن�شاء من�صة للتعاون مع
كافة الأع�ضاء احل�ضور ،وتو�ضيح �أدوارهم وم�س�ؤولياتهم.

وخالل العام الدرا�سي ،عقدت الكلية �سل�سلة من ور�ش العمل املتعلقة
بالأبحاث التي غطت عدداً من املو�ضوعات التي تركز على تطوير مهارات
البحث ،ومت تقدميها من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة قطر
والعلماء الزائرين.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت ت�شكيل فريق توجيهي للبحوث بحيث يقوم بالإ�رشاف
على الأن�شطة البحثية والعلمية يف الكلية ،ومراجعة ا�سرتاتيجية �أبحاثها،
وحتديد �أولويات البحوث امل�ستقبلية .و�أدى ذلك لو�ضع ا�سرتاتيجية بحثية
جديدة للكلية للأعوام  .2016-2013ودفع الفريق الكلية لالنخراط يف
االهتمامات البحثية امل�شرتكة وذات ال�صلة لتطوير جمموعات البحوث
املتخ�ص�صة واملتعددة التخ�ص�صات للعمل ب�شكل تعاوين على املزيد من
امل�شاريع البحثية اال�سرتاتيجية من �أجل حت�سني نوعية وحجم �أبحاثهم.

الطلبة
يف بداية العام الدرا�سي ،التحق بالكلية  650طالب وطالبة جدد (� 320إناث
و  330ذكور).
وقد �شارك طلبة كلية الرتبية يف عدد من �أن�شطة الكلية واجلامعة على مدار
العام .وقد مت دعمهم جيداً يف منحهم الدرا�سية من خالل عدد من املبادرات
الرامية لتوجيه تعلمهم الأكادميي واملدين .ومت ت�أ�سي�س جلنة لدعم الطلبة
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هيئة التدريس
وو�ضع ا�سرتاتيجيات لتقدمي امل�شورة الأكادميية بهدف حت�سني �أداء الطلبة
وزيادة م�شاركتهم وا�ستبقائهم .كما مت دعم الطلبة �أي�ض ًا من قبل وحدة اخلربة
امليدانية والإ�رشاف على املنح التدريبية �ضمن نهج «التعلم باملمار�سة» الذي
اعتمدته الكلية لتعزيز جتربتهم الأكادميية و�إعدادهم لعامل العمل يف جمال
التعليم.
وتعمل مراكز دعم التعلم والإر�شاد الطالبي والأكادميي يف اجلامعة على
خلق البيئة املالئمة التي ت�ساعد الطلبة على التغلب على التحديات التي
تواجههم وتذلل ال�صعاب والعوائق التي قد تقف يف طريقهم� ،إن كان ذلك
يف دعم اجلانب الأكادميي �أو يف �إثراء احلياة اجلامعية لطالبها .تلعب
برامج ومراكز دعم الطالب دوراً حيوي ًا يف دعم ر�ؤية جامعة قطر ب�أن ت�صبح
الفعال يف التنمية
منوذج ًا للجامعة الوطنية ورائدة بنوعية التعليم وبدورها ّ
االقت�صادية واالجتماعية مبا يتما�شى مع ركائز ر�ؤية قطر الوطنية .2030
كجزء من �سعيها لتوفري اخلربات العاملية لإثراء التعلم املتخ�ص�ص لطالبها،
�سهلّت الكلية م�شاركة الطلبة احلاليني يف برامج الدرا�سات العليا واخلريجني
يف م�ؤمتر بالفيديو حول «ماهية التعليم اخلا�ص» مع اثنني من كبار اخلرباء
يف التعليم اخلا�ص ،الدكتور دان هالهان والدكتور بايج بولن من جامعة
فرجينيا .وقد ا�ستفاد الطلبة من وجهات نظر اخلرباء ب�ش�أن االختالفات
بني التعليم العام واخلا�ص واحلاجة امل�ستمرة للتعليم اخلا�ص ،ومتكنوا من
مناق�شة م�ستقبل التعليم اخلا�ص ،خا�ص ًة يف قطر.

رحبت الكلية وقدمت برناجم ًا توجيهي ًا ل�ستة �أع�ضاء
يف بداية العام الدرا�سيَّ ،
جدد يف هيئة التدري�س ،وبذلك و�صل عدد هيئة التدري�س �إىل  .44و�شملت
التخ�ص�صات اجلديدة يف الكلية ال�سنوات املبكرة ،وعلم النف�س الرتبوي،
والرتبية اخلا�صة ،واملناهج وطرق التدري�س يف اللغة العربية ،واملناهج
وطرق التدري�س يف العلوم االجتماعية ،واملناهج وطرق التدري�س
يف الريا�ضيات.
وخالل هذا العام ،قدم �أع�ضاء هيئة التدري�س بحوثهم العلمية يف العمل يف
�أكرث من  23من امل�ؤمترات الوطنية والإقليمية والدولية ،ومت ن�رش حوايل 27
ورقة عمل ومقال يف املجالت الأكادميية املعروفة.

المركز الوطني لتطوير التربويين
خالل العام الدرا�سي ،وا�صل املركز مبادراته وا�سرتاتيجياته الرامية �إىل:
 تعزيز الإ�صالح املدر�سي متكني املدار�س من زيادة م�شاركة و�إجناز الطلبة تطوير قدرات املعلمني يف املدار�س امل�ستقلة وتزويدهم بالأدوات 		واملهارات الالزمة لتعزيز �أدائهم يف الف�صول الدرا�سية
	�إ�رشاك املعلمني يف املدار�س امل�ستقلة يف برنامج التعلم مدى احلياة ت�شجيع املعلمني والطلبة على تطوير التعاون مع الآخرين يف جميع 			�أنحاء العامل با�ستخدام الإنرتنت وغريها من التكنولوجيات اجلديدة
 -دمج التكنولوجيا امل�ساعدة يف الوحدات الأكادميية

�أو من خالل املبادرات التي ُتعنى بربامج تطوير املعلمني مثل (�أكادميية
املو�سعة ،والتي متكن
جامعة قطر�/إك�سون موبيل) للمدر�سني وبرامج التدريب
ّ
املركز من تعزيز دعمه للمدر�سني يف املدار�س امل�ستقلة مبا يتعلق بتطورهم
املهني وتعلُّمهم امل�ستمر لأ�ساليب وطرق التدري�س اجلديدة.
ومن �أبرز منجزات العام جناح  45من معلمي املدار�س االبتدائية القادمني
من  27مدر�سة م�ستقلة يف برنامج التطوير املهني املبتكر والذي تبلغ مدته
�أ�سبوع ،ويهدف الربنامج �إىل تعزيز مهاراتهم يف تدري�س الريا�ضيات والعلوم
يف �إطار مبادرة �أكادميية جامعة قطر �إك�سون موبيل للمدر�سني ،وقد متكَّن
املدر�سون من خالل هذا الربنامج املكثَّف من ا�ستخدام التعلم الن�شط و�أ�ساليب
التدري�س القائمة على التحقيق و�إ�رشاك الطلبة يف عملية التعلم وتعميق
فهمهم ملفاهيم الريا�ضيات والعلوم .وحتى الآن ،ا�ستفاد  88مدر�س ًا من
الربامج الأكادميية.
ويف �إطار برنامج بناء القدرات ،انخرط املتخ�ص�صون يف عدد من الدورات
التدريبية ب�ش�أن التعلم القائم على ا�ستخدام العقل .والتدريب املعريف ،وفن
وعلم التدري�س ،ونظام تقييم املدر�سني ،والتنوع «قطر حتت املجهر» ،والقيادة
يف التعليم ،ونظام التعليم املعتمد على املعايري.
وجه املركز جهوده نحو تعزيز الإ�صالح املدر�سي من خالل م�رشوع
كذلك ّ
«متام» .وقد ان�ضمت مدر�ستينّ من املدار�س امل�ستقلة �إىل الربنامج بناءاً على
تقييمهما الذاتي للتح�سني امل�ؤ�س�سي وعلى �أ�سا�س زيادة م�شاركة الطلبة،
والإجناز والنجاح .وقامت �إحدى املدار�س بتطوير م�رشوع «فعالية فريق
الإدارة املتو�سطة يف حت�سني حت�صيل الطالب» ،بينما �أطلقت املدر�سة الثانية
م�رشوع «زيادة الدافعية لدى الطلبة القطريني».
ومن �ضمن برنامج متكني املدر�سة ،حتت عنوان «�سد الفجوة» ،من املدر�سة
الثانوية حتى التعليم العايل ،وا�صل املركز دعم قدرة املدار�س على �إعداد
طالبها لالنتقال �إىل بيئة التعليم العايل.
يف �أبريل ،وبدعم من �رشكة �إك�سون موبيل قطر ،جنح املركز يف �إ�رشاك 60
طالب ًا من املدار�س االبتدائية ( 30من البنني و 30من البنات) يف م�رشوع
رائد لتوجيههم حول العلوم والتكنولوجيا والريا�ضيات ،وت�شجيعهم على
�سلك م�سارات مهنية يف تلك املجاالت .وا�شرتك الطلبة يف �أن�شطة موازية
مثل ا�ستخدام علم الطب ال�رشعي يف حل «جرمية» ،وذلك عرب ابتكار الر�سوم
املتحركة على الكمبيوتر ،وحل الألغاز والتحديات الريا�ضية .و�أتيحت لهم
الفر�صة �أي�ض ّا ل�سماع العرو�ض التقدميية من املتخ�ص�صني يف جماالت العلوم
وامل�شاركة يف الأن�شطة ،كما قاموا بزيارة مركز �إك�سون موبيل للأبحاث-
قطر ملعرفة املزيد عن �أعمالهم وبراجمهم.

التقرير السنوي لجامعة قطر 2014 - 2013
24

كما �أن �إ�رشاك الطلبة يف عملية تعلمهم هي طريقة �أخرى يطبقها املركز
تطبيق ًا ملبد�أ تعزيز م�شاركة ودافعية الطلبة .ومن خالل م�رشوع �أي �إيرن،
يقوم املركز بدعم مبادرة �شبكة روتا للمعرفة اخلا�صة بور�ش العمل
ال�شخ�صية ،وفر�ص التطوير املهني للمدر�سني ،وامل�ؤمترات ،واملعار�ض
والفعاليات املجتمعية ،وغريها من الأن�شطة.
كذلك ،قدم املركز الوطني لتطوير الرتبويني �أكرث من  27برناجم ًا تدريبي ًا
ت�ضمنت  91ور�شة عمل وح�رضها �أكرث من  3600مدر�س وقادة من املدار�س.
ومبوجب �رشوط مذكرة التفاهم مع مركز مدى للتكنولوجيا امل�ساعدة يف قطر،
قدم املركز دورة التكنولوجيا امل�ساعدة التي تهدف �إىل تعريف املعلمني على
التكنولوجيا امل�ساعدة ،كما تهدف لتوفري تعريفات للم�صطلحات ال�شائعة،
و�أن ت�رشح للطلبة فوائد ا�ستخدام التكنولوجيا .وت�صف الدورة التدريبية �أي�ض ًا
التكنولوجيات املعروفة امل�ستندة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والتي
ميكن للطلبة من ذوي الإعاقة تطبيقها يف ال�صفوف الدرا�سية ،وي�شمل ذلك
املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الو�صول العام لكل من احلا�سوب املحمول والآيباد،
واملوارد مثل الوثائق واملواقع الإلكرتونية.
وكجزء من مذكرة التفاهم ،قدم املركز دورة مكثفة ثانية (هذه املرة باللغة
العربية) تهدف �إىل تعريف املعلمني على التكنولوجيا امل�ساعدة .وقد مت
�إر�شاد وتوجيه  25متدرب ًا على جمموعة من التقنيات واملعارف واملهارات
الأ�سا�سية املكت�سبة لإعالم ممار�ساتهم اليومية .وا�شتملت الدورة على التحقيق
يف جمموعة من من�صات التكنولوجيا ،مبا يف ذلك التكنولوجيات النقالة
ضال عن ت�صاميم مواد التعلم التي ي�سهل الو�صول �إليها لتلبية
واللوحية ،ف� ً
االحتياجات الفردية.
كما وا�صل مركز التكنولوجيا امل�ساعدة يف قطر (مدى) يف دعم ماج�ستري
الرتبية يف برنامج التعليم اخلا�ص من خالل عر�ض تقدميي لطالب
املاج�ستري حول تقييم التكنولوجيا امل�ساعدة يف وحدة تقييم 604 SPED
للطلبة من ذوي الإعاقة .وكانت تلك الثانية �ضمن ثالث جل�سات لل�صفوف،
بالإ�ضافة �إىل الأحاديث التي قدمها موظفو «مدى» ب�ش�أن طرق تدري�س
املتعلمني الذين يعانون من الإعاقة اخلفيفة �إىل الإعاقة املعتدلة .و�سيتم
تنفيذ اخلطة يف خريف عام .2014

كلية
الهندسة

احتفلت كلية الهند�سة مبجموعة من الإجنازات خالل العام الدرا�سي ،والتي
عززت من مكانتها ك�رشيك رائد مع ال�صناعة واحلكومة والأو�ساط الأكادميية
واملجتمع املدين يف قطر واملنطقة .وت�ضمن ذلك جناح الطلبة ،و�إطالق �أول
كتاب من نوعه حول العمران يف قطر ،و�إدراج ريادة الأعمال يف تعلم الطالب،
وتطوير ثقافة الهند�سة الف�ضائية ،بالإ�ضافة �إىل االتفاقات التعاونية مع �أهم
ال�رشكاء ال�صناعيني.
كما وا�صلت الكلية تعزيز مبادراتها يف املدار�س الثانوية من خالل م�رشوع
«احلياة هند�سة» ،وم�سابقة احلو�سبة ال�سنوية ،وم�سابقة اجل�رس اخل�شبي.
وانتهى العام املليء بالنجاحات مع فوز فريق الطلبة يف فئة املواطنة من
ك�أ�س مايكرو�سوفت للتخيل العربي  ،2014وذلك مب�رشوعهم «من�صة الروبوت
ذو موا�صفات الب�رش لأطفال التوحد» .وقد م ّثل الفريق العامل العربي يف
امل�سابقة الدولية يف �سياتل بالواليات املتحدة الأمريكية يف �شهر يوليو من
بني  35دولة.
وجاء هذا الإجناز يف �أعقاب فوزهم ،وفوز فريق �آخر من كلية الهند�سة (فريق
تكنو كوماندوز يف فئة االبتكار يف اجلولة الوطنية للم�سابقة يف الدوحة،
والتي �أر�سلتهم �إىل امل�سابقة القومية العربية كممثلني عن دولة قطر.
و�شهدت نهاية العام �أي�ض ًا تخريج  244طالب ًا وطالبة ( 99خريج ًا و 145
خريجة) من جمموع  1296من جميع الكليات يف جامعة قطر .ومت تكرمي
اثنني من الطلبة من قبل ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين
�أمري البالد املفدى يف حني مت تكرمي �إحدى الطالبات من قبل �سعادة ال�شيخة
هند بنت حمد �آل ثاين نائب رئي�س املجل�س الأعلى للتعليم لتحقيقهم معدل
تراكمي يبلغ  3.5و�أكرث.
يف نوفمرب من عام  ،2013ن�رشت كلية الهند�سة كتاب «تبديد الغمو�ض الذي
يكتنف الدوحة :يف العمارة والعمران يف مدينة نا�شئة» ،وهو �أول كتاب من
نوعه عن العمران والهند�سة املعمارية يف الدوحة من ت�أليف هيئة التدري�س
يف ق�سم العمارة والتخطيط العمراين .وقد مت َن�رش الكتاب بوا�سطة م�ؤ�س�سة �أ�ش
جايت للن�رش يف اململكة املتحدة .وهذا الكتاب هو حم�صلة ثالث �سنوات من
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اجلهد املتوا�صل ( )2013-2010وكان يمُ ّول جزئي ًا من قبل منحة
من الربنامج الوطني لأولويات البحث يف �إطار ال�صندوق القطري لرعاية
البحث العلمي.

الأجل يتعلق بالهند�سة الف�ضائية ،وذلك بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات والكيانات
الوطنية ،وال �سيما قمر «�سهيل» الف�ضائي ،وهو �أول قمر �صناعي قطري عايل
القدرة تابع للمجل�س الأعلى لالت�صاالت.

خالل العام الدرا�سي� ،أ�صبحت ريادة الأعمال جما ًال هام ًا للرتكيز داخل
الكلية .وقد ُو�ضعت دورة تدريبية حول خطط الأعمال لكبار طلبة علوم
الكمبيوتر والتي كانت توجههم طوال الف�صل الدرا�سي لبناء مناذج وخطط
الأعمال لأفكار بدء م�شاريع الأعمال .وقد مت ت�سيري الدورة بالتعاون مع
مركز احلا�ضنات الرقمية باملجل�س الأعلى لالت�صاالت وتلقت الدعم من مركز
ريادة الأعمال ،بالإ�ضافة ملدخالت اخلرباء من املوجهني يف جمال ال�صناعة
وال�ضيوف املحا�رضين من اخلارج .ويف نهاية كل ف�صل درا�سي ،قام الطلبة
بتقدمي خطط الأعمال التي مت تقييمها من قِ بل جلنة من ال�صناعيني ،ومت
ت�شجيع الطلبة الذين مت اختيار خططهم على التقدمي ملركز احلا�ضنات الرقمية
باملجل�س الأعلى لالت�صاالت.

يف هذا ال�صدد� ،شاركت هيئة التدري�س وطلبة كلية الهند�سة يف ا�ستك�شاف
برنامج كيوب �سات ،و�رشعوا يف ت�صميم م�رشوع لإطالق ن�سختهم من كيوب
�سات .ويقوم م�رشوع الت�صميم متعدد التخ�ص�صات ب�إ�رشاك الطلبة اجلامعيني
من خمتلف التخ�ص�صات بكلية الهند�سة يف اخلربة البحثية الهادفة لت�صميم،
وتنفيذ ،واختبار و�إطالق نظام متناهي ال�صغر للأقمار ال�صناعية وفق ًا
ملعايري م�رشوع كيوب �سات .والهدف الرئي�سي هو الت�صميم امل�شرتك املوثوق
به وكفاءة نظام االت�صاالت عرب الأقمار ال�صناعية ونظام لإمدادات الطاقة
يعمل بالطاقة ال�شم�سية .وقد مت تطوير موقع على الإنرتنت خم�ص�ص للمرحلة
الأوىل .www.qubesat1.com

ان�ضمت كلية الهند�سة �إىل كلية الإدارة واالقت�صاد يف م�سابقة
يف �أكتوبر،
َّ
االبتكار وريادة الأعمال الهادفة لتحفيز روح ريادة الأعمال بني الطلبة
وتعزيز الوعي ب�أهمية ملكية و�إدارة الأعمال التجارية ،وتطوير خطط
فعالة.
عمل ّ
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،نظَّ مت كلية الهند�سة ،ولأول مرة ،يوم ًا مفتوح ًا يف نوفمرب
كجزء من �أن�شطة االحتفال بالأ�سبوع العاملي لريادة الأعمال يف جميع �أنحاء
قطر .وا�ستمع طلبة الكلية �إىل املتحدثني من �أهم امل�ؤ�س�سات مثل «�أوريدو»
وواحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر الذين قاموا بتوجيههم ب�ش�أن كيفية
و�ضع خطط العمل ،وحتديد الأهداف ،و�إعداد امليزانيات ،واال�ستفادة من
الفر�ص التجارية وحتديد �أف�ضل ال�رشكاء.
واملجال الآخر الذي قامت كلية الهند�سة بتوجيه طالبها ب�صدده خالل العام
هو الهند�سة الف�ضائية .وهدف الكلية يف هذا املجال هو �إ�رشاك الطلبة من
الربامج املختلفة بكلية الهند�سة يف م�رشوع �ضخم متعدد التخ�ص�صات طويل

يف دي�سمرب ،قام ق�سم علوم وهند�سة الكمبيوتر يف الكلية ب�إ�رشاك طلبة كلية
الهند�سة والطلبة من خمتلف املدار�س الثانوية يف الدوحة يف ندوة حول
م�شاريع الف�ضاء ،حيث قدم رواد الف�ضاء يف وكالة نا�سا ووكالة الف�ضاء
الأوروبية وم�س�ؤول اال�سرتاتيجية يف قمر«�سهيل» الف�ضائي عرو�ض ًا حول
الرحالت الب�رشية �إىل الف�ضاء ،ومهمة الذراع الروبوتية ،ومهمة قطر الف�ضائية
اخلا�صة بقمر «�سهيل  ،»1والوكالة الأم �سهيل للأقمار ال�صناعية (قطر
للأقمار ال�صناعية) ،وبرنامج التدريب الداخلي بها .و�أقيمت هذه الفعالية
بالتعاون مع املجل�س الأعلى لالت�صاالت ،وال�سفارة الفرن�سية يف قطر
وال�سهيل للأقمار ال�صناعية.
وفّر �أ�سبوع الهند�سة يف الكلية فر�ص ًة رائعة لتعريف الطلبة على ثقافة الف�ضاء
وتعزيز دورها الرائد يف الربامج املبتكرة الهادفة لتطوير املهند�سني يف
جماالت الهند�سة اجلديدة والنا�شئة يف قطر .وت�ضمن الربنامج عر�ض ًا من
رائد ف�ضاء �سابق بوكالة نا�سا تواجد يف ثالث بعثات للمكوك الف�ضائي وقام
�شجع الطلبة احلاليني واملحتملني على
ب�سبع عمليات �سري يف الف�ضاء ،وقد َّ
�أخذ امل�سار املهني يف جمال العلوم والهند�سة الف�ضائية.

يف �أبريل ،متكَّنت فرق الطلبة من كلية الهند�سة  -الكرك ،وكوول �إت �سينيورز،
وفريق كيو -من اكت�ساح حتدي جوائز تطبيقات نا�سا الف�ضائية ،والفوز
باملركز الأول والثاين والثالث يف الفعالية املحلية التي اجتذبت املتحم�سني
من ذوي املهارات يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ويف تطوير
التطبيقات والهند�سة والت�صميم بهدف و�ضع �أدوات جديدة جلعل احلياة
يف الف�ضاء وعلى الأر�ض� ،أف�ضل للب�رشية .وقد مت نقل مفاهيم التطبيقات
الف�ضائية للطلبة الفائزين ،وهي على التوايل ثنائي ايدو روبوت ،رائد ف�ضاء
ر�صد ال�صحة ،واملحطة الأر�ضية االفرتا�ضية ،و�إ�رشاكها يف حتدي نا�سا
العاملي �ضد فرق من �أكرث من  50دولة.
وخالل العام الدرا�سي ،وا�صلت كلية الهند�سة تعزيز عالقاتها مع ال�رشكاء
واملتعاونني .ففي دي�سمرب ،نتج عن االتفاق بني جامعة قطر ومركز مري�سك
لبحوث وتكنولوجيا البرتول ت�أ�سي�س م�رشوع للبحوث ملدة عامني بعنوان
«الإنتاج املتقدم ملعاجلة املياه لإعادة احلقن» والذي �ستجريه كلية الهند�سة
لتحديد احللول املح�سنة ملعاجلة املياه التي تنتج خالل ا�ستخراج النفط
والغاز يف قطر.
والهدف من م�رشوع البحث هو دعم احتياج العمليات التجارية ل�رشكة مري�سك
قطر للبرتول اخلا�ص بتحديد احللول البديلة لإدارة املياه املنتجة يف حقل
ال�شاهني ،مع معاجلة العن�رص البيئي لربناجمها لال�ستثمار االجتماعي من
خالل �إن�شاء البحوث اجلديدة حول البيئة البحرية .كما ويدعم هذا امل�رشوع
جهود �إن�شاء مرفق فريد من نوعه الختبار معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي يف
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اجلامعة مما ي�شكل عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف حتقيق طموحها املعلن لت�صبح مركزاً
للتميز يف هذا املجال.
ّ
ويعزز هذا االتفاق الأخري كذلك ال�رشاكة طويلة الأمد بني الكلية و�رشكة
مري�سك قطر للبرتول والتزامهم بزيادة التعاون يف جمال التكنولوجيا
واالبتكار والبحث والتطوير.
كذلك ،عززت كلية الهند�سة �رشاكتها مع عمالق البرتوكيماويات «قابكو»
يف اتفاق جديد والذي ت�ضمن بالتف�صيل جميع املبادرات القائمة واجلديدة
لعام  – 2014االحتفال بيوم اجلودة� ،أ�سبوع الهند�سة وم�سابقة الت�صميم
لطلبة دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وبرنامج احلياة هي الهند�سة ،م�شاريع
الت�صاميم لكبار الطلبة ،وم�سابقة احلو�سبة ال�سنوية وم�سابقة اجل�رس اخل�شبي.
ويف �إطار هذا االتفاق� ،سيتم متويل امل�شاريع من قِ بل ال�رشكة من خالل توفري
الدعم املايل والتقني الإ�ضايف بحيث الي�ستفيد طلبة كلية الهند�سة وحدهم
ولكن ي�ستفيد �أي�ض ًا طلبة املدار�س الثانوية املحلية.
ويف �إطار تعزيز تعاونها يف املنطقة ،ا�ست�ضافت الكلية يف �أبريل عمداء من
جامعات دول جمل�س التعاون اخلليجي يف البحرين وال�سعودية والكويت
و�سلطنة ُعمان يف االجتماع الواحد والع�رشين لعمداء كليات الهند�سة،
والعمارة والتخطيط ،وتكنولوجيا املعلومات يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي .وي�شكل هذا امللتقى ال�سنوي فر�صة للعمداء ملناق�شة التطورات
والتحديثات يف كلياتهم املختلفة ،وا�ستك�شاف �سبل لتعزيز التن�سيق بني

جامعات جمل�س التعاون اخلليجي على جميع امل�ستويات ،مبا يف ذلك ال�رشوع
يف م�شاريع م�شرتكة وتعاونية.
و�شاركت كلية الهند�سة يف م�ؤمتر حول «التطورات يف تقنيات املواد
والت�صنيع» ( )2014الذي ُعقد يف �أبو ظبي يف الفرتة  20-16نوفمرب لتعزيز
التعاون بني الأكادمييني العاملني يف البحوث ،وطلبة الدرا�سات العليا
وممثلي ال�صناعة.
خالل العام ،عقدت كلية الهند�سة عدداً من املنتديات للرتويج لربامج
البكالوريو�س وبرامج الدرا�سات العليا بها لطالب املدار�س الثانوية ،ولتعريف
الطلبة على الفر�ص الوظيفية يف جمال الهند�سة .و�شمل ذلك �أ�سبوع الهند�سة،
وبرامج اليوم املفتوح للخريجني ويوم «�أ�شغال».
ويف يونيو ،يف اليوم العاملي الثالث للهند�سة ،اجتذب جناح الكلية يف م�ؤمتر
العلوم والتكنولوجيا الذي ُعقد يف كواالملبور � ،2014أعداداً كبرية من الزوار
احلري�صون على التعرف على برامج املاج�ستري والدكتوراه بها ،والتعاون
البحثي املتوقع مع هيئات التدري�س.
كما قامت برامج التوعية امليدانية اخلا�صة بكلية الهند�سة بتعزيز اهتمام
طلبة املدار�س الثانوية يف جمال العلوم والهند�سة وت�شجيعهم على موا�صلة
درا�ستهم يف الكلية.

وقد �شهدت الربامج تزايداً ملحوظ ًا يف �شعبيتها من قبل املدار�س واملعلمني
والطالب و�أولياء الأمور وال�رشكاء ال�صناعيني ،وقد ا�ست�ضاف م�رشوع «احلياة
هند�سة» يف عامه ال�سابع ح�شداً من الطالب والطالبات وح�صل الفريق الفائز
هذا العام على رحلة �إىل اليابان لزيارة م�صانع ني�سان وتويوتا لتجميع
ال�سيارات.
ويف مايو� ،أ�رشفت كلية الهند�سة على رحلة الفريق الفائز عام � 2013إىل
ُنظم  BAEيف اململكة املتحدة ،و�إىل جامعة بري�ستول ،وليامز  ،F1جاكوار
الند روفر ،وجلامعة غرب اجنلرتا .ومتكَّن الطلبة من م�شاهدة كيف يتم بناء
الطائرة املقاتلة يوروفايرت تايفون يف خط التجميع املتميز مبطار وارتون،
وم�شاهدة الطائرة تطري فوق وارتون �ضمن �إحدى رحالتها الروتينية .ويف
وقت الحق قاموا بزيارة مرفق اختبار قيا�س رحالت الطريان حيث ق َّدمت لهم
جمموعة من املهند�سني عر�ض ًا حول كيفية حتليل البيانات من مهمة تايفون،
يف الوقت احلقيقي.
وقد اجتذبت م�سابقة احلو�سبة ال�سنوية يف عامها اخلام�س عدداً قيا�سي ًا من
الطلبة من عدد من مدار�س الدوحة بينما �شهدت م�سابقة اجل�رس اخل�شبي
الثانية م�شاركة  81طالب ًا وطالبة من  27مدر�سة ثانوية يف الدوحة.
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البحوث

الطلبة

خالل العام الدرا�سي ،احتفلت كلية الهند�سة بنجاحها يف دورات برنامج
الأولويات الوطنية للبحث العلمي وبرنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني
حتت �إطار ال�صندوق القطري لرعاية البحث العلمي .وجنحت الكلية يف
احل�صول على متويل لـ  33مقرتح من  180مقرتح مت تقدميها (�أي بن�سبة
 )%18.3يف الدورة ال�سابعة لربنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي
وبن�سبة  %32.5يف الدورة اخلام�سة ع�رش لربنامج خربة الأبحاث
للطلبة اجلامعيني.

ومتيزهم يف حتقيق النجاح
خالل العام الدرا�سي� ،أثبت الطلبة م�ستواهم ّ
الأكادميي باحل�صول على جوائز يف امل�سابقات املحلية والإقليمية والدولية.
ويف يوم تكرمي املتفوقني ،مت االحتفال بطلبة كلية الهند�سة لتحقيقهم
معدالت تراكمية  3.5و�أكرث (واحدة يف الهند�سة امليكانيكية ،وواحدة يف
الهند�سة الكهربائية و 11يف املعمارية) .كما ح�صلوا على �أف�ضل اجلوائز
الأكادميية (واحدة يف الهند�سة امليكانيكية وال�صناعية ،وواحدة يف
الهند�سة الكيميائية) .وجائزة �أف�ضل �أطروحة (واحدة يف علوم احلا�سب،
و�أخرى يف الهند�سة الكهربائية ،و يف الهند�سة الكيميائية ويف الهند�سة
املعمارية والتخطيط العمراين).

ويف الدورة الأوىل لل�صندوق القطري لرعاية البحث العلمي جلوائز البحوث
لطلبة الدرا�سات العليا ،مت منح �أربعة من طالب الدرا�سات العليا يف كلية
الهند�سة مِ نح بلغ جمموعها  $1,629,600مل�شاريعهم من �أجل �إجراء
بحوث وا�سعة النطاق يف جماالت التخطيط احل�رضي ،والهند�سة الكهربائية
وعلوم الكمبيوتر.
يف مايو  ،2014مت تقدمي م�شاريع برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي
اجلارية يف ق�سم الهند�سة الكيميائية يف ندوة حول «التقدم يف الهند�سة
الكيميائية والعلوم» التي نُظّ مت باال�شرتاك مع مركز معاجلة الغاز ،وقد
جمعت الندوة الباحثني يف الق�سم واملتعاونني اخلارجيني لعر�ض �أحدث
التطورات يف جمال الهند�سة الكيميائية والعلوم ذات ال�صلة.
خالل العام ،وا�صلت الكلية دعم التعاون مع القطاعات الأكادميية واحلكومية
وال�صناعية يف املجاالت البحثية مبا يتما�شى مع احتياجات املجتمع.
ويف نوفمرب  ،2013احتفلت كلية الهند�سة و�رشكا�ؤها كونوكوفيليب�س،
وكهرماء (�رشكة قطر للمياه والكهرباء) باالنتهاء بنجاح من املرحلة الثانية
من م�رشوع بحثي م�شترَّ ك يهدف �إىل �إثبات وجود تكنولوجيا جديدة لتحلية
مياه البحر .يف ق�سم الهند�سة الكيميائية� ،أحرز م�رشوع غ�شاء التقطري
امليداين امل�شترَّ ك تقدم ًا كبرياً نحو �إثبات �أن املياه العذبة ذات اجلودة
ميكن �أن تنتج من املحاليل امللحية التي يتم تفريغها من حمطات التحلية
احلرارية با�ستخدام درجة احلرارة املتدنية املهدورة من ال�صناعة و�/أو
م�صادر الطاقة املتجددة.

يف يناير ،فاز فريق الطالبات يف كلية الهند�سة «جرينا�س  »114بجائزة
البطولة يف �سباق �رشكة طاقة لل�سيارات الكهربائية الهجينة يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي الذي عقد يف �أبوظبي بني  100طالب من م�ؤ�س�سات دول
جمل�س التعاون اخلليجي .و�أحرز فريق الطالب «جرينا�س  »214املركز الثاين
يف امل�سابقة .ووا�صل فريق جرينا�س  214بكلية الهند�سة حتقيق النجاح،
ففاز باملركز الثاين يف فئة جي تي �إل ملاراثون �شل البيئي يف �آ�سيا عام
 2014يف مانيال ،يف حني و�صل فريق �آخر من كلية الهند�سة للمركز التا�سع
ب�سيارة تعمل بالبطاريات .وقد تناف�ست الفرق بني �أكرث من  100طالب
ي�شكلون  38فريق ًا من  15دولة يف �آ�سيا وال�رشق الأو�سط.
وقد فازت فرق كلية الهند�سة باملركز الثاين يف امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين ل�شبكة
االبتكار العربية  2013الذي ُع ِق َد يف الأردن .كما فازت الفرق يف فئة البيئة
(�إدارة الكربون :احللول الإقليمية على �أ�سا�س ا�ستخدام ثاين �أك�سيد الكربون
وتكامل العمليات) ،ويف فئة الهند�سة (ت�صميم وتطوير كا�شف ذكي لت�رسب
الغاز� :سمام) من �أ�صل  20من الطلبات املقبولة.
يف م�سابقة الت�صميم لدول جمل�س التعاون اخلليجي  ،2014تناف�س طلبة
كلية الهند�سة الطالب مع الزمالء من الكلية وغريها من امل�ؤ�س�سات يف قطر
ونظرياتها من اجلامعات يف البحرين ،وال�سعودية ،والإمارات العربية املتحدة
و�سلطنة عمان.
ومن بني  200طالب و  47فكرة مق َّدمة ،جاءت كلية الهند�سة يف املرتبة
الأوىل والثانية يف فئة الهند�سة للم�شاريع «االختبار :جهاز حماكاة لقيا�س
ا�ستهالك الطاقة لل�سيارة الكهربائية» و«تقرير م�رشوع التخرج  -برج اخلليج
للمكاتب» على التوايل ،والأوىل يف فئة احلوا�سيب لـ «نظام �رسيع ودقيق
للقيا�س الكمي لبقع الكيمياء املناعية يف �أن�سجة عينات �رسطان الثدي».

كذلك تواجد طلبة كلية الهند�سة يف الفعاليات التي ُعقدت يف �شهر �أغ�سط�س
قبل بداية العام الدرا�سي ،ففازوا بجائزة �أف�ضل تبادل �أكادميي دويل 2013
يف م�سابقة الروبوتات الدولية اجلوي يف بكني � 4-1أغ�سط�س ،وجائزتني
يف م�سابقة �شارع خليفة للتجديد ال�سكني بني  20م�رشوع ًا ( 8قطر12 ،
�إ�سبانيا) .وقد مت التحكيم يف م�سابقة تطوير �أفكار الت�صميم لتحديث وجتديد
الأحياء ال�سكنية على طول �شارع خليفة من قبل خرباء من الديوان الأمريي
ومعماريني حمرتفني من �إ�سبانيا واململكة املتحدة.
وخالل العام الدرا�سي� ،أخذ طلبة كلية الهند�سة زمام املبادرة يف تنظيم
الفعاليات مثل م�سابقة الربجمة اجلماعية-قطر من قبل نادي احلوا�سيب،
وحلقة النقا�ش حوىل �أهمية الدور الذي ميكن �أن تلعبه املر�أة يف ت�شكيل
م�ستقبل قطاع الطاقة يف قطر ،و�شبكة �شل لن�ساء قطر .كما �شاركوا �أي�ض ًا
وق َّدموا العرو�ض التقدميية يف جمموعة من املحافل مبا يف ذلك يوم
االحتفال باجلودة ،ويوم الت�صميم امليكانيكي ،ويوم معر�ض م�رشوع ،CSE
وم�سابقة الت�صميم لطلبة البكالوريو�س ،وجمعية كلية الهند�سة ملهند�سي
البرتول واجتماعات الطلبة.
خالل العام ،وا�صل الطلبة جهودهم ال�ستقطاب زمالئهم لالن�ضمام �إىل
ع�ضوية جمعيتهم البالغة  100ع�ضواً .وا�ستقطب االجتماع الأول الذي عقد يف
ف�صل اخلريف �أكرث من  100طالب ًا وطالبة من التخ�ص�صات الهند�سية وكذلك
من كلية الآداب والعلوم.
يف �أكتوبر� ،شارك  13ع�ضواً يف امل�ؤمتر ال�سنوي واملعر�ض التقني على مدى
�أربعة �أيام الذي عقد يف نيو �أورليانز بالواليات املتحدة الأمريكية ،وهو �أكرب
م�ؤمتر �سنوي للهيئة الأم.
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هيئة التدريس
وتوفَّرت الفر�صة لطلبة جمعية مهند�سي البرتول لاللتقاء ب�أع�ضاء �آخرين من
اجلامعات من خمتلف �أنحاء العامل يف «لقاء وحتية الطلبة لبع�ضهم البع�ض»
ويف اجلل�سة العامة للطلبة ح�صلوا على معلومات هامة حول �صناعة النفط
والغاز من خبري الإنتاج والتنقيب يف برتوبا�س .وت�ضمن حفل الغداء توزيع
املنح الدرا�سية على الطلبة من املناطق اجلغرافية املختلفة ،حيث تل َّقى
طلبة الهند�سة الكيميائية يف كلية الهند�سة منحة جمعية مهند�سي البرتول
لل�رشق الأو�سط.
وقد ح�رضت جمموعة طلبة جمعية مهند�سي البرتول ب�أكملها م�سابقة
برتوبول للطلبة عام  2013ور�صدت الطالب من جميع �أنحاء العامل وهم
يتناف�سون يف م�سابقة حول �صناعة النفط والغاز .ثم ح�رضت املجموعة
يف وقت الحق املعر�ض حيث ق ّدمت �أكرث من � 400رشكة عاملية �أحدث
التقنيات والأفكار وا�ستقطبت املوظفني للم�ستقبل .وخالل اليومني الأخريين
من امل�ؤمتر ،ح�رضت املجموعة ور�شة عمل حول «كيفية كتابة ورقة تقنية»
قدمها مهند�س اخلزانات الرئي�سي يف �رشكة �شل حول كيفية كتابة مقرتح ًا
فعالة ،مبا يف ذلك ن�صائح حول تقدمي عر�ض جيد وكيفية �إعداد
جيداً وورقة ّ
ورقة لعملية مراجعة الأقران.
وح�رض الطُ اّلب الن�شاط النهائي حيث التقوا مع رئي�س جمعية مهند�سي
البرتول ال�سيد� /أغربت �إموموه.
وخالل العام ،توفَّرت لطلبة كلية الهند�سة فر�ص ًا من كليتهم وكذلك �رشكائها
لتعزيز معارفهم وخرباتهم يف هذا املجال .ففي مار�س ،ان�ضم طلبة كلية
الهند�سة من فروع الهند�سة الكهربائية وامليكانيكية والكيميائية �إىل زمالئهم
من جامعة تك�سا�س �أيه �أند �إم قطر يف زيارة خا�صة لي�شهدوا عملية الإقفال
يف قابكو .وهذه الفعالية حتدث كل خم�س �إىل �سبع �سنوات حيث يتم �إيقاف
الإنتاج لإعطاء اخلرباء التقنيني يف قابكو الفر�صة لتنظيف املعدات العملية
و�إجراء ال�صيانة الالزمة ،بالإ�ضافة �إىل تنفيذ خمتلف التجارب والتحقق من
�سالمة املعدات.

وا�صلت هيئة التدري�س يف كلية الهند�سة التفوق يف خمتلف التخ�ص�صات
و�إحراز اجلوائز تكرمي ًا لإجنازاتها ،كما عملوا كمر�شدين مل�شاريع الطلبة
احلائزة على اجلوائز ،وتقدمي اال�ست�شارات املتخ�ص�صة �إىل الأو�ساط الأكادميية
واحلكومة وال�رشكاء ال�صناعيني ب�ش�أن جمموعة وا�سعة من الق�ضايا الداخلية
املتعلقة بقطاع الطاقة.
ومت تكرمي �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الهند�سة �ضمن �أربعة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س بجامعة قطر ح�صلوا على جائزة الدولة الت�شجيعية عن �أعمالهم
العلمية و�إ�سهاماتهم املتميزة يف خدمة قطر .وحازت �إحدى ع�ضوات هيئة
التدري�س بق�سم الهند�سة وعلوم الكمبيوتر على اجلائزة البالتينية للقطريني
احلا�صلني على الدكتوراه ،يف حني مت تكرمي ثالثة من ع�ضوات هيئة التدري�س
يف كلية الهند�سة من قبل مركز قطر للقادة على �إجنازهما �أول برناجمني
خم�ص�صني للقادة ،هما :برنامج القادة احلاليني وقادة امل�ستقبل ،وبرنامج
القادة التنفيذيني احلاليني ويف امل�ستقبل.
ون�رشت هيئة التدري�س العديد من املقاالت الهامة خالل العام الدرا�سي
وح�رضت وقدمت العديد من �أوراق العمل يف م�ؤمترات يف الداخل واخلارج.
يف �أكتوبر ،فاز فريق الكلية بجائزة �أف�ضل ورقة لدرا�ستهم بعنوان «حتليل
�أداء ترحيل املخططات يف ال�شبكات املعرفية مع ذات القناة املنقو�صة
لال�ستعالمات» يف امل�ؤمتر الدويل لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت عام
 2013يف كوريا.

كلية
القانون
احتفلت كلية القانون مبجموعة من الإجنازات خالل العام الدرا�سي -2013
 ،2014ووا�صلت التو�سع يف جمال البحوث والأن�شطة الأكادميية مبا يتما�شى
مع �أهدافها وخططها الرامية لأن تكون �رشيك ًا �أ�سا�سي ًا يف تطور وتقدم مهنة
القانون يف قطر ،و�أن ترتقي باملجتمع القطري عرب املبادرات املجتمعية
املتعلقة باحلقوق واحلماية القانونية.
وقد احتفلت الكلية بتخريج  28طالب ًا و  69طالبة ممن ح�صلوا على درجة
البكالوريو�س خالل حفالت التخريج يف  20و 21مايو على التوايل.
وت�ضمنت �أهم �أحداث العام تعيني جمل�س ا�ست�شاري �أعلى يف الكلية يف نوفمرب
 ،2013و�إن�شاء فرع قطر لرابطة القانون الدويل يف دي�سمرب.
وبتعيني املجل�س اال�ست�شاري� ،سعت الكلية لتعزيز �صورتها باعتبارها كلية
القانون الرائدة يف قطر ،وكذلك زيادة م�شاركتها وجهودها يف تطوير اقت�صاد
البالد واملجتمع.
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وتهدف �أن�شطة املجل�س �إىل مواءمة اال�سرتاتيجيات الأكادميية والبحثية
اخلا�صة بالكلية مع احتياجات ال�سوق �سعي ًا �إىل حتقيق ر�ؤية قطر الوطنية
 ،2030و�إقامة م�شاريع ذات ال�صلة باملجتمعات املحلية التي من �ش�أنها �أن
تزيد الوعي والتقدير ل�سيادة القانون يف قطر ،وا�ستك�شاف وتطوير القوانني
الفعالة واملتكاملة يف البالد.
وتعزيز امل�شاريع القانونية ّ

بعنوان «الندوة القطرية الأملانية للطاقة املتجددة :تو�سيع نطاق القدرة».
و�شاركت �سفارة جمهورية �أملانيا االحتادية لدى دولة قطر يف
ا�ست�ضافة املحا�رضة التي جرت بقيادة خبري بارز من معهد فوبرتال
للمناخ والبيئة والطاقة.

البحوث

وكانت امل�سابقة قبل ال�صورية التي ُعقدت يف مار�س بالتعاون مع غرفة
البحرين لت�سوية املنازعات ،وبرنامج وزارة اخلارجية الأمريكية لتطوير
القانون التجاري ،ومركز التعليم القانوين الدويل (جامعة بيت�سربج) ،قد �سبقت
امل�سابقة النهائية التي عقدت يف فيينا يف �أبريل  .2014وقد �شملت الفرق
امل�شاركة كلية القانون بجامعة قطر ،وجامعة كابول ،وكلية دار احلكمة،
وجامعة الإ�سكندرية ،ومدر�سة الكويت للقانون الدويل ،واجلامعة العراقية،
وجامعة العلوم القانونية وال�سيا�سية واالجتماعية يف تون�س.

عم ًال على تو�سيع قدراتها البحثية� ،شاركت الكلية با�ستمرار يف م�سابقات
برنامج الأولويات الوطنية للبحوث وبرنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني
يف �إطار ال�صندوق الوطني القطري للبحوث ،وقدمت خم�سة مقرتحات بحثية
يف الدورة  15لربنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني وثالثة مقرتحات يف
الدورة ال�سابعة لربنامج الأولويات الوطنية للبحوث.

كما ا�ست�ضافت الكلية يف وقت الحق املحكمة العربية ال�صورية التي
�شاركت فيها فرق من جامعة ال�سلطان قابو�س ،واجلامعة الأردنية،
وجامعة الكويت ،وجامعة القدي�س يو�سف ،وجامعة تون�س ،وجامعة
بريزيت ،وجامعة عني �شم�س.

وقادت �أن�شطتها البحثية �إىل الفوز مببلغ  900,000دوالراً �أمريكي ًا يف الدورة
ال�سابعة لربنامج الأولويات الوطنية للبحوث ،وذلك مل�رشوع بحثي �سي�شارك
فيه كل من املحامني القطريني وال�رشكات الوطنية ويتناول م�س�ألة الو�صول
�إىل اتفاقات التجارة واال�ستثمار املن�صو�ص عليها يف امل�ؤ�س�سات الدولية مثل
منظمة التجارة العاملية.

وجاء فرع قطر لرابطة القانون الدويل ،الأول من نوعه يف اخلليج ،نتيج ًة
جلهود هيئة التدري�س بكلية القانون للح�صول على ع�ضوية هذه الرابطة
املرموقة .ويتمحور هدفها حول جتميع الأكادمييني واملمار�سني واجلهات
احلكومية والقطاع اخلا�ص و�أفراد املجتمع القطري مع الرتكيز على زيادة
الوعي يف قطر ب�ش�أن �أهمية القانون الدويل يف املجتمع الدويل.
ويف فرباير� ،شارك الفرع مع الكلية يف تنظيم م�ؤمتر حول الأزمة ال�سورية
والقانون الدويل وح�رضه النائب العام القطري وكبار الأكادمييني واخلرباء
واملراقبني .وكان الهدف هو مناق�شة و�سائل و�أدوات القانون الدويل املعنية
بالأزمة ،وخا�صةً ،القانون الإن�ساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل.
�صعدت كلية القانون
ويف �إطار دورها املتنامي يف امل�شهد القانوين يف قطرّ ،
بجامعة قطر موقفها حول النقا�ش اخلا�ص بالطاقة من خالل مركزها لقانون
الطاقة واال�ستدامة ،مما ت�ضمن عقد م�ؤمتر رفيع امل�ستوى يف �أكتوبر 2013

�أما عن امل�رشوع بعنوان «االبتكار القانوين لتمكني التنمية :ت�صميم وبناء
خمترب للتجارة على الإنرتنت يف قطر (الو�سيط القانوين اال�ست�شاري حول
التجارة واال�ستثمار)� ،سوف تقوم هيئة التدري�س يف كلية القانون بتنفيذ هذا
امل�رشوع مع املتعاونني اخلارجيني من املعهد العايل للدرا�سات الدولية
والتنمية يف جنيف ،وجامعة جورج تاون ،وجامعة �أريزونا ،ومعهد قطر
لبحوث ال�سيا�سات «فكرة».
ومن املتوقع �أن يعود هذا امل�رشوع بالفائدة على م�ؤ�س�سات الأعمال،
خ�صو�ص ًا ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة واملنظمات غري احلكومية التي
�سوف حت�صل على امل�ساعدة القانونية من املحامني حتى تتمكن من الو�صول
�إىل القواعد والأنظمة والإجراءات لهذه االتفاقيات ،كما �سيعود بالفائدة
على املحامني القطريني الذين �سيتم تدريبهم على هذه املجاالت من قانون
التجارة العاملية.

و�سي�ستمر هذا امل�رشوع ملدة � 3سنوات ،وهو يجمع بني البحث الأكادميي مع
االبتكارات يف تقنيات الإنرتنت والتعليم القانوين .ويت�ألف امل�رشوع من ثالثة
مكونات :البحوث ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والتعليم ،والتي �سوف
ت�شمل حتليل احلواجز �أمام الو�صول �إىل التجارة ،وبناء من�صة على الإنرتنت
و�إن�شاء عيادة لكلية احلقوق.
وتوا�صل الكلية تعزيز �أهداف �أبحاثها لت�شمل املجاالت اجلديدة والنا�شئة من
القوانني ذات ال�صلة بقطر ،مثل القانون البحري والقوانني املتعلقة بالطاقة.
ففي �أكتوبر عام  ،2013ا�ست�ضافت الكلية حما�رضة بعنوان «القوانني
البحرية -اجلوانب الوطنية والدولية» ،وذلك بهدف �إ�رشاك الطلبة وهيئة
التدري�س مبا يتعلق باجلوانب الرئي�سية للقانون البحري ،مبا يف ذلك الت�أمني
وال�سالمة البيئية ،والعقود ،والقر�صنة والقانون الدويل اخلا�ص وت�سوية
املنازعات .وركَّ زت املحا�رضة �أي�ض ًا على الأ�شكال املختلفة للنقل البحري
والتجارة على اخلطوط املالحية املنتظمة ،ونظرت يف بع�ض التحديات
املعا�رصة التي تواجه العمل البحري والتلوث البيئي يف املقام الأول،
والأن�شطة غري امل�رشوعة مبا يف ذلك القر�صنة والأمن البحري.

الطلبة
كان هذا العام عام ًا درا�سي ًا ممتازاً بالن�سبة لطلبة كلية القانون بجامعة
قطر ،فقد ت�ضمن الكثري من الإجنازات التي انتهت مب�شاركتهم الناجحة يف
امل�سابقة ال�سنوية ال�صورية للتحكيم التجاري الدويل يف فيينا يف �شهر �أبريل
حيث تناف�سوا مع فرق تنتمي �إىل  280جامعة و 66دولة .وهذه هي املرة
الثالثة التي �شاركت فيها جامعة قطر يف هذه امل�سابقة ال�سنوية املكتوبة
وال�شفوية.
وكان اجلزء ال�سابق للمحكمة ال�صورية قد عقد يف جامعة قطر يف الفرتة 6-2
مار�س وفاز فيه طلبة كلية القانون بجوائز الكتابة لـ «�أف�ضل مدعي» و«�أف�ضل
جميب» ،حيث �شارك �أكرث من  20طالب ًا من  7كليات للقانون من منطقة
اخلليج وال�رشق الأو�سط يف نزاع قانوين وهمي تنطوي على خمالفة عقد من
قبل من�ش�أة طبية معاجلة.
ويف م�سابقة املحكمة ال�صورية العربية التي عقدت بعد عدة �أيام يف الفرتة
 12-10مار�س ،تفوق فريق كلية القانون بجامعة قطر على �أكرث من ثماين
فرق من جامعات منطقة اخلليج وال�رشق الأو�سط ،وفاز على طلبة جامعة
ال�سلطان قابو�س يف النهائيات .وكانت الفرق امل�شاركة الأخرى هي اجلامعة
الأردنية ،وجامعة الكويت ،وجامعة القدي�س يو�سف ،وجامعة تون�س ،وجامعة
بريزيت وجامعة عني �شم�س.
وح�صل طلبة كلية القانون بجامعة قطر �أي�ض ًا على فر�صة �إظهار مهاراتهم
يف جمال ح�شد الت�أييد يف جوالت امل�سابقة كجزء من مقرر مهارات ح�شد
الت�أييد �ضمن برنامج الكلية للكتابة القانونية ومهارات ح�شد الت�أييد .كما
كانوا يعملون �أي�ض ًا على تعزيز مهاراتهم القيادية من خالل منتديات مثل
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«قيادة �سفينة حياتك» ،وهي جل�سة حتفيز ت�ستخدم التعليم عرب الرتفيه
مل�ساعدة امل�شاركني على �إتقان املهارات ال�شخ�صية لي�صبحوا ُ�ص ّناع قرار
�أكفاء وحمفزين ذاتياً.
وخالل العام الدرا�سي� ،شملت م�شاركة الطلبة يف خمتلف املحافل يف جامعة
قطر وخارجي ًا مائدة م�ستديرة مع طلبة جامعة الكويت يف  21-20يناير
ملتابعة �صياغة قانون حلماية العامالت يف املنازل.
وجمعت املائدة امل�ستديرة اثنني من املجموعات الطالبية ملناق�شة
م�شاركتهم يف العيادات القانونية يف جامعاتهم ب�ش�أن ق�ضايا مثل حماية
العامالت يف املنازل وق�ضية الإجتار بالب�رش .ويتم ت�شغيل العيادات القانونية
يف كل اجلامعات من قبل الطلبة ب�إ�رشاف من كليات القانون وبالت�شاور مع
املنظمات امل�شاركة يف الق�ضايا االجتماعية والقانونية .ويعمل الطلبة مع ًا
لتقدمي امل�شورة القانونية كجزء من م�ساهمتهم يف جمتمعاتهم.
ويف يونيو عام  ،2013اجتمعت املجموعتان يف جامعة الكويت ل�صياغة
القانون ،وعند عودته �إىل قطر ،ا�ستكمل فريق كلية القانون امل�رشوع بزيارات
ومقابالت مع عدة وكاالت للمنظمات غري احلكومية ،ومنظمات حقوق
الإن�سان واملنظمات الإن�سانية جلمع املزيد من املعلومات لت�سهيل
�صياغة القانون.
كما �شهد اجتماع يناير للمائدة امل�ستديرة �أي�ض ًا م�شاركة �أ�ساتذة القانون،
و�أرباب العمل ،واملنظمات غري احلكومية ،وخرباء ال�ش�ؤون االجتماعية وعلماء
من جامعة قطر ،وجامعة الكويت ،وم�رشوع احلماية ،ومركز قطر للت�رشيع
والأخالق الإ�سالمية ،ووزارة الأوقاف يف قطر ،وقطر اخلريية ،واللجنة
الوطنية حلقوق الإن�سان ،وم�ؤ�س�سة قطر للحماية االجتماعية و�إعادة الت�أهيل،
والتوقيت للتجارة واخلدمات بالدوحة ،و�رشكة �إيا�س للتعليم العايل والفني،
وع�ضو من اجلالية الهندية يف الدوحة.
وقدمت اجلل�سة اخلتامية تو�صيات ب�ش�أن القانون النموذجي ،وت�ضمنت
التو�صيات �أفكاراً حول الفتاوى ،وكيف يحدد الإ�سالم كيفية معاملة عامالت
املنازل ،ونوع اخلدمات املق َّدمة خلدم املنازل ،وعدد وجن�سية العمال
املنزليني الذين قدمت لهم امل�ساعدة ،وال�صعوبات التي تواجهها املنظمات
غري احلكومية يف عملها ،ونوع اخلدمات التي يقدمها خدم املنازل ،ولوائح
العمل للموظفني مقابل لوائح عمل خدم املنازل بالإ�ضافة �إىل حقوق
وم�س�ؤوليات العاملني يف املنازل مقابل العاملني يف ال�رشكات
(�أرباب العمل).

كما �شارك طلبة كلية القانون �أي�ض ًا يف املعر�ض ال�سنوي للكلية للم�سارات
الوظيفية «�إك�سرت ن�شيب» يف مايو ،حيث قامت مكاتب املحاماة والهيئات
احلكومية ،وال�رشكات ذات الدوائر القانونية بتوفري املعلومات الالزمة للطلبة
حول خيارات امل�سارات املهنية ومتطلبات �أرباب العمل .وت�ضمنت فعالية هذا
العام حف ًال لتكرمي الطلبة الذين �أمتوا تدريبهم اخلارجي و�أرباب العمل الذين
وفَّروا لهم مواقع التدريب.
خالل العام الدرا�سي ،جت�سد م�ستوى جودة والتميز يف التعليم بكلية القانون
يف جناح طلبتها امللتحقني بربامج الدرا�سات العليا يف كليات احلقوق الرائدة
مثل جامعة مي�شيغان ،وبريكلي ،وديوك وجورج تاون وجورج وا�شنطن
وتولني ،كما تدرب خريجيها يف �أ�شهر املنظمات العاملية مثل البنك الدويل،
والتحق خريجيها باملنظمات الرائدة يف قطر التي مل يوجد بها حمامني
قطريني �سابقاً ،مثل :را�س غاز ،وهيئة قطر لال�ستثمار ،وحمكمة مركز قطر
للمال الدولية.

هيئة التدريس
نظراً ملا تتمتع به من خربات وا�سعة ،متت دعوة هيئة التدري�س بكلية القانون
كمتحدثني زائرين ،وزوار مرموقني ،وم�ست�شارين وموجهني ،كما متت
ت�سميتهم يف جلان رفيعة امل�ستوى ،و ُن�رشت �أعمالهم على نطاق وا�سع يف �أكرب
املجالت القانونية.
كما �شاركوا يف املنتديات الدولية مثل ور�شة عمل التعليم القانوين العاملي
التي ُع ِق َدت يف �شهر فرباير من قبل معهد جامعة هارفارد للقانون وال�سيا�سة
العاملية ،وح�رضها الأكادمييون من جامعة هارفارد ،وجامعة جندال،
وجامعة ماكغيل ،وجامعة نورث �إي�سرتن ومعهد العلوم ال�سيا�سية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،شارك فريق من هيئة التدري�س يف م�ؤمتر البنك الدويل
حول القانون والعدالة والتنمية الذي عقد يف وا�شنطن العا�صمة يف الفرتة
 22-17نوفمرب ،وقام الفريق بتقدمي ورقة عن «ال�صناعات اال�ستخراجية
وتيارات الإيرادات يف �أفريقيا».

كلية
الصيدلة

احتفلت كلية ال�صيدلة بعدد من النجاحات الهامة خالل العام الدرا�سي ،تتعلق
مبا حققه الطلبة وهيئة التدري�س من �إجنازات ،كما ع َّززت دعمها للبحوث،
وعقدت اتفاقات جديدة ،وجنحت يف احل�صول على االعتماد.

االمتحان يقوم بتقييم املهارات ال�رسيرية لل�صيادلة املحتملني واملمار�سني،
ويعترب التقييم الالحق للح�صول على الدرجة العلمية ،وي�ستخدم يف برامج
ال�صيدلة يف �أ�سرتاليا وكندا ،واململكة املتحدة والواليات املتحدة ،ويخ�ضع
له جميع الطالب يف وقت واحد .ويقي�س هذا االمتحان املعايري الدنيا لكيفية
تفاعل امل�شاركني يف االمتحان مع املر�ضى الوهميني كما يقي�س جمموعات
املهارات املختلفة عند تطبيقها.

وانتهى العام الدرا�سي يف �شهر يونيو ب�إجناز باهر وهو افتتاح الفح�ص
ال�رسيري املو�ضوعي املُنظَّ م يف قطر الذي جاء نتيج ًة ل�رشاكة الكلية مع
املجل�س الأعلى لل�صحة ،وجمل�س قطر للعاملني يف ال�صحة ،وم�ؤ�س�سة حمد
الطبية وم�ؤ�س�سة الرعاية ال�صحية الأولية .وهو �أول امتحان من نوعه
يف ال�رشق الأو�سط والرابع يف العامل .وجاء هذا النجاح بعد م�رشوع
جتريبي مدته ت�سعة �أ�شهر لتنفيذ االمتحان يف قطر الذي �أجراه يف مايو 47
مر�شح ًا ي�ضمون طلبة كلية ال�صيدلة ،واملجتمع املحلي ،و�صيادلة من
العيادات وامل�ست�شفيات.

ومع الرتكيز على رعاية املر�ضى ،يتم تقييم م�ستوى تفاعل املمتحنني مع
املر�ضى ،وقدرتهم على التوا�صل بو�ضوح معهم ،وقدرتهم على التوا�صل عرب
احلواجز الثقافية والق�ضايا الأخالقية ،والتفكري النقدي وبناء خطة رعاية
املر�ضى ،وتطبيق املعرفة .كما يتم �أي�ض ًا تقييم املعرفة وعملية تطوير خطة
الرعاية للأمرا�ض ال�شائعة وال�سائدة يف قطر.

تطوعي ملهنة ال�صيدلة يف قطر� ،إال �أن النجاح
يف حني �أن دخول االمتحان هو ُّ
يف االمتحان هو �رشط جلميع طلبة ال�سنة النهائية بكلية ال�صيدلة .فهذا

و�شملت النجاحات الأخرى احل�صول على االعتماد ملدة �أربع �سنوات لربنامج
دكتوراه ال�صيدلة من قِ بل املجل�س الكندي العتماد برامج ال�صيدلة ،والذي
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جاء بعد ثالث �سنوات فقط من �إن�شاء الربنامج .وهذا الإجناز ي�سلط ال�ضوء على
بالتميز واملعايري الدولية و�أف�ضل املمار�سات متا�شي ًا
�أهداف الكلية املتعلقة
ُّ
مع اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة قطر ،وي�ضع الكلية بني غريها من مدار�س
وكليات ال�صيدلة مبكانة رائدة يف جميع �أنحاء العامل.
وجاء املزيد من النجاح يف احل�صول على االعتماد لربنامج التطوير املهني
امل�ستمر بكلية ال�صيدلة ،والذي منحه جمل�س التعليم الأمريكي لل�صيدلة ،مما
يجعله الربنامج الثاين يف اخلليج الذي يح�صل على االعتماد من املجل�س.
وي�أتي ذلك يف �أعقاب احل�صول على االعتماد يف يونيو من العام املا�ضي من
جمل�س قطر ملمار�سي ال�صحة للمجل�س الأعلى لل�صحة.
خرجت الكلية يف هذا العام الدرا�سي �أكرب جمموعة ،حيث تلقى  32طالب ًا
وقد ّ
�شهاداتهم يف حفل التخرج الذي ُع ِق َد يف  21مايو بح�ضور �سعادة ال�شيخة هند
بنت حمد �آل ثاين نائب رئي�س املجل�س الأعلى للتعليم ،ويت�ضمن هذا العدد �أول

طالب يتخرج من برنامج ماج�ستري ال�صيدلة ،وح�صول  22طالب ًا على درجة
البكالوريو�س يف ال�صيدلة ،وتلقي ثمانية درجة الدكتوراه يف ال�صيدلة.
وخالل العام الدرا�سي ،قامت كلية ال�صيدلة بتعزيز ال�رشاكات وو َّقعت اتفاقات
جديدة لتطوير ثقافة البحوث يف بيئة التدري�س والتعلُّم فيها.
وو�ضعت مذكرة تفاهم هامة مع م�ؤ�س�سة حمد الطبية يف �سبتمرب ،2013
و�أ�س�ست نظام للتعيينات امل�شرتكة .ويف �إطار م�س�ؤولياتهم يف كلية
ال�صيدلة املتعلقة بالبحث والتدري�س� ،سوف يعمل �أع�ضاء هيئة التدري�س
ممن مت تعيينهم ب�شكل م�شرتك وب�شكل وثيق مع �أطباء م�ؤ�س�سة حمد الطبية،
وي�ساهمون يف رعاية املر�ضى .وكذلك ،ف�إن الأطباء من م�ؤ�س�سة حمد الطبية
ممن مت تعيينهم ب�شكل م�شرتك �سوف ي�شاركون يف التدري�س والأن�شطة
الأكادميية يف الكلية .وت�ساهم مذكرة التفاهم هذه يف تطوير قوى عاملة
وطنية ماهرة يف جمال الرعاية ال�صحية وتقدمي رعاية �آمنة وعالية اجلودة،
وذلك متا�شي ًا مع اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة يف قطر.
ويف �شهر مار�س ،مت توقيع اتفاقية تعاونية مع جامعة �سينز ماليزيا ،وت�سعى
هذه االتفاقية �إىل ا�ستك�شاف الفر�ص لتطوير ودعم و�إثراء الأن�شطة الأكادميية
والبحثية والتطوير املهني يف الكلية .وت�سعى كلية ال�صيدلة عرب �رشاكتها
مع جامعة �سينز ماليزيا �إىل تعزيز قدراتها الأكادميية والبحثية وتعزيز
برناجمها للتطوير املهني باخلربات والتجارب املتوافرة يف جامعة
�سينز ماليزيا.
ويف مايو� ،أ�ضافت الكلية تخ�ص�ص ًا �آخر -ال�صيدلة ال�رسيرية واملمار�سة� -إىل
حمفظتها الأكادميية والبحثية املتنامية� .إن �إ�ضافة ماج�ستري الدرا�سة يف هذا
املجال �سوف ي�سمح للطلبة يف كلية ال�صيدلة ب�إجراء البحوث حول الأولويات
الرئي�سية املحددة يف اال�سرتاتيجية ال�صحية الوطنية ومبادرات الرعاية
ال�صحية الأخرى مثل الأولويات املحددة يف خارطة طريق الأبحاث اجلديدة
ملدة خم�س �سنوات يف جامعة قطر .و�سوف ت�سهم خربات الطالب يف هذا
املجال يف امل�ستقبل ب�شكل هام يف حتقيق �صحة ورفاهية املجتمع ككل.
خالل العام الدرا�سي  ،2014-2013وبالإ�ضافة �إىل الفعاليات ال�سنوية
مثل �أ�سبوع ال�سكري ومعر�ض الوظائف بها� ،رشعت كلية ال�صيدلة يف تطبيق
�سل�سلة من احلمالت امل�صممة خ�صي�ص ًا جلذب الطالب القطريني ملهنة
ال�صيدلة .ومت �إ�رشاك  30طالب ًا يف املدر�سة الثانوية يف حملة االت�صاالت،
حيث قام الطالب القطريني بالتوعية حول مهنة ال�صيدلة و�رضورة قيام
املواطنني بقيادة مبادرات الرعاية ال�صحية يف البالد .كما �شاركت الكلية يف
معر�ض الكلية الدويل الذي نظمه معهد التعليم العايل وم�ؤ�س�سة حمد الطبية
يف معر�ض الوظائف يف نوفمرب .وتق ِّدم كال الفعاليتني فر�ص ال تقدر بثمن
لطلبة وهيئة التدري�س وخريجي كلية ال�صيدلة لاللتقاء والنقا�ش مع الطالب
الراغبني يف متابعة هذه املهنة يف جمال الرعاية ال�صحية ،وتبديد املفاهيم
اخلاطئة عن املهنة وتوجيههم حول خياراتها وفر�صها.
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البحوث
وكانت الكلية مدعومة �أي�ض ًا من �إدارة العالقات اخلارجية بجامعة قطر يف
حملة �إعالنية الفتة على �شبكة الإنرتنت لت�شجيع املر�أة القطرية لالن�ضمام �إىل
مهنة ال�صيدلة.

ح َّققت الكلية �أربع منح ( )٪50يف الدورة  15لربنامج خربة الأبحاث للطلبة
اجلامعيني ومنحة واحدة ( )٪7.69يف الدورة ال�سابعة لربنامج الأولويات
الوطنية للبحوث.

رحبت
ويف معر�ض ال�صيدلة اخلا�ص بامل�سار املهني الذي عقد يف مار�سَّ ،
الكلية ب�أكرث من  200طالب من عدة مدار�س ثانوية يف الدوحة ممن قاموا
بجولة للتعرف على مقرراتها ،و�رشوط القبول والربامج وم�صادر التعلم،
وامل�شورة واملرافق الأكادميية .وكان ذلك مثا ًال �آخر على التزام كلية ال�صيدلة
بتح�سني �صورة مهنة ال�صيدلة يف قطر ،وجذب الطالب القطريني على وجه
اخل�صو�ص لدورهم امل�ستقبلي كعاملني حمرتفني يف علوم ال�صيدلة ي�ساهمون
يف تطوير البالد والتقدم نحو حتقيق ر�ؤية قطر الوطنية  2030واال�سرتاتيجية
ال�صحية الوطنية.

وخالل العام الدرا�سي� ،شاركت الكلية يف �أكرث من  80درا�سة بحثية حول
العديد من املو�ضوعات �شملت التعاون مع باحثني مع خمتلف �أنحاء العامل.
ميولها برنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني
وكانت الدرا�سة التي ّ
بعنوان «التنمية وتقييم ال�صور التو�ضيحية على مل�صقات الأدوية للمر�ضى
الذين يعانون من م�صاعب يف القراءة والكتابة لل�سكان متعددي الأعراق
والثقافات» .وتت�ضمن الدرا�سة ع�ضو من هيئة التدري�س بكلية ال�صيدلة
وخريجني ،ومتعاونني من اخلدمات الطبية لقطر للبرتول ،وجامعة رود�س
يف جنوب �أفريقيا .وت�شكل هذه الدرا�سة �أهمية بالغة بالن�سبة لدولة قطر
ومنطقة اخلليج حيث تتزايد �أعداد العمال املهاجرين الذين يحتاجون �إىل
اال�ستفادة من خدمات الرعاية ال�صحية – يف ظل تدنيّ مهاراتهم اللغوية -
يف كونهم م�س�ؤولني عن تناول الدواء.

وقد �شارك يف املعر�ض �أي�ض ًا م�ؤ�س�سة حمد الطبية ،وم�ؤ�س�سة ابن �سينا الطبية،
ومركز ال�صحة يف قطر للبرتول ،وجلنة قطر ملكافحة املن�شطات ،واللجنة
الأوملبية ،و�سل�سلة �صيدليات خلود ،ومركز ال�سدرة للبحوث الطبية وجمموعة
ويلكري  .و�أتاح املعر�ض للمنظمات فر�صة تعزيز الوعي بتنوع خيارات
الرعاية ال�صحية للطالب املحتملني وكذلك لإجراء �أن�شطة التوظيف مع
خريجي الكلية من كافة الدرجات.
خالل العام ،ومتا�شي ًا مع �أن�شطتها للتطوير املهني ل�صالح ال�صيادلة
والعاملني يف جمال ال�صحة يف قطر ،عقدت الكلية جمموعة من الأن�شطة يف
�إطار برناجمها للتطوير املهني امل�ستمر يف حقل ال�صيدلة الذي ا�ستقطب �أكرث
من  390م�شاركاً:
 −حركية الدواء ال�رسيرية :النظرية وممار�سة التطبيق�( .أبريل)
		
 −ق�ضايا العالج الدوائي يف طب الأطفال ،مب�ساعدة من طلبة
دكتوراه ال�صيدلة (مار�س)
 −مر�ض ال�سكري :من العر�ضة للخطر؟ (دي�سمرب)
� −صحة املر�أة :الأدوية �أثناء احلمل والر�ضاعة ،فيديو على الهواء 		
مبا�رشة من م�ست�شفى �ساري التذكارية ،كندا (نوفمرب)
		
�	−أ�سا�سيات يف مراقبة مر�ض الربو .كما ت�ضمن هذا الن�شاط
	�إطالق دورة  ،2014-2013واحتفل بالنجاح يف احل�صول على 		
االعتماد (�أكتوبر)
واجلدير بالذكر �أن الكلية ت�سجل فعالياتها على موقعها على �شبكة الإنرتنت
حتى يتمكَّن غري القادرين على احل�ضور من الو�صول �إليها.
طوال العام الدرا�سي ،وا�صلت الكلية بتو�سيع مهمتها ك�رشيك رائد يف جمتمع
الرعاية ال�صحية يف قطر عرب امل�ساهمة يف ا�سرتاتيجية ال�صحة الوطنية ويف
مبادرات التقطري.

�شاركت كلية ال�صيدلة يف العديد من املحافل البحثية مثل ور�شة عمل بناء
القدرات البحثية ملدة ثالثة �أيام بعنوان «مقدمة يف مناهج البحث العلمي
لل�صيادلة» ،والتي �شارك فيها �أكرث من  80من ال�صيادلة يف �سلطنة عمان
يف �سبتمرب  .2013كذلك ور�ش العمل حول البحوث امل�سحية التي تركز على
تطوير اال�ستبيانات ،واالختبار ،واال�ستخدام الذي لفت امل�شاركني من خلفيات
مهنية متعددة (الرعاية ال�صحية ،والإدارة ،والأعمال التجارية ،واملوارد
الب�رشية ،وتقدمي امل�شورة الأكادميية ،وغريها).
كذلك متكَّن طلبة كلية ال�صيدلة ،مبا ميتازون به من مهارات يف البحوث ،من
الفوز ب�أعلى الدرجات يف املنتديات مثل م�ؤمتر دبي الع�رشين الدويل ال�سنوي
لل�صيدلة والتكنولوجيا يف الفرتة  12-10مار�س ،وامل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س
حول اكت�شاف الأدوية والعالج يف الفرتة  12-10فرباير ،وندوة مواد العلوم
والهند�سة اخلام�سة املنعقدة بتاريخ  18فرباير .2014
وقد فاز ثالثة طالب من كلية ال�صيدلة بثاين �أف�ضل عر�ض �شفوي عن م�ستوى
الغلوكوز يف الدم يف املر�ضى الذين يعانون من متالزمات ال�رشيان التاجي
احلادة يف م�ست�شفى القلب يف قطر ،وذلك ِ�ضمن �أكرث من  56عر�ض ًا من كليات
ال�صيدلة يف قطر ،و�أوكرانيا ،والإمارات العربية املتحدة ،واململكة العربية
ال�سعودية ،وم�رص ،والهند وباك�ستان .وهذه هي املرة اخلام�سة التي ي�شارك
فيها طلبة كلية ال�صيدلة يف امل�ؤمتر واملرة اخلام�سة التي يفوزون فيها
مبراكز عليا .وامل�رشوع البحثي املُمول من برنامج خربة الأبحاث للطلبة
اجلامعيني ملدة عام واحد فح�ص �سِ جالت  283من املر�ضى ب�أثر رجعي يف
م�ست�شفى القلب يف وحدة العناية التاجية لو�صف كيفية التحكم يف م�ستويات
ال�سكر يف الدم.

فاز اثنان من طالب ال�سنة الثالثة باملركز الأول ملل�صق �أبحاثهم يف م�ؤمتر
دبي الع�رشين الدويل ال�سنوي لل�صيدلة والتكنولوجيا الذي �شارك فيه �أربعة
من احلائزين على جائزة نوبل وعلماء من �أكرث من  50بلداً .وقد فاز الطلبة
من بني  135من العرو�ض املتناف�سة على ورقتهم بعنوان «حت�ضري وتو�صيف
�ألياف النانو القابلة للتحلل لت�ضميد اجلرح وغريها من تطبيقات هند�سة
الأن�سجة» .كما �شارك الطلبة وفازوا باملركز الأول ملل�صقهم يف وقت الحق
يف ندوة مواد العلوم والهند�سة ال�سنوية التي نظَّ متها جامعة قطر وجامعة
تك�سا�س �أيه �آند �إم يف قطر.
وعرب امل�شاركة يف مثل هذه املنتديات ،يتمكن طلبة كلية ال�صيدلة من بناء
الثقة بالنف�س واكت�ساب اخلربات ،ويتفوقون يف فر�ص التفاعل مع �أقرانهم من
خمتلف �أنحاء العامل ويكت�سبون املزيد من التب�رص يف مهنة ال�صيدلية نتيج ًة
للتعامل مع املهنيني الطبيني وكافة العاملني يف جمال ال�صيدلة.
توا�صل كلية ال�صيدلة تركيزها على بناء ثقافة البحث متا�شي ًا مع التزامها
امل�ؤ�س�سي ب�أن تكون رائدة يف جمال البحوث .ومع �إدراج ال�صحة والعافية
�ضمن جماالت البحث ذات الأولوية يف خارطة طريق البحوث للخم�س �سنوات
القادمة بجامعة قطر ،تعمل كلية ال�صيدلة على �ضمان ا�ستفادة طلبتها من
كل فر�صة للم�شاركة يف البحوث لإيجاد حلول للم�شاكل ال�صحية يف
املجتمع القطري.
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الطلبة

هيئة التدريس

رحبت الكلية بالتحاق  25طالب ًا يف ال�سنة الأوىل يف حفل
يف نوفمربَّ ،
املعطف الأبي�ض ال�سنوي الرمزي  -وهو ال�سابع يف تاريخ الكلية.

تزايد عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكلية يف �ضوء من مت توظيفهم يف بداية
العام الدرا�سي.

وت�ضمن �أبرز ما حققه الطلبة خالل العام� :أول طالبة ماج�ستري تقدم
َّ
�أطروحتها يف �أول عر�ض �شفوي لأطروحة املاج�ستري يف الكلية .وقدمت
الأطروحة حتت عنوان « The Cellular Interplay between Na+/

خالل العام ،قدمت هيئة التدري�س �أوراق ًا علمية يف املنتديات البحثية يف
قطر ،والإمارات ،وال�سعودية ،وعمان ،وكندا ،والواليات املتحدة ،و�أ�سرتاليا،
والكويت ،و�أيرلندا ،و�شاركت يف كثري من منتديات احلوار والتدريب لل�صيادلة
يف قطر .ومت ن�رش مايزيد عن  80درا�سة لكلية ال�صيدلة على نطاق وا�سع يف
املجالت الدولية.

H+ Exchanger Isoform 1 and Osteopontin in Cardiac
� »”Hypertrophyأمام فريق دويل بقيادة �أ�ستاذ متميز من كلية الطب

بجامعة �أوتاوا جنب ًا �إىل جنب مع �أع�ضاء هيئة التدري�س من كلية ال�صيدلة،
واجلامعة الأمريكية يف بريوت ،ومكتب جامعة قطر للدرا�سات العليا.
ومتا�شي ًا مع التزام الكلية بالتو�سع يف جتارب طلبة الدرا�سات العليا بها،
قامت �إحدى طلبة املاج�ستري بالعمل حتت �إ�رشاف كبار �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف كلية القانون بجامعة بري�ستول للطب اخللوي والطب اجلزيئي كجزء من
م�رشوع �أطروحتها على مزارع الأن�سجة وبقاء اخللية.
وخالل العام ،نظّ م طلبة كلية ال�صيدلة مع اخلريجني و�أع�ضاء هيئة التدري�س
و�شاركوا يف فعاليات التوعية املجتمعية مثل �أن�شطة ال�شهر الوطني لل�سكري.
وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة الرعاية ال�صحية الأولية� ،أطلق فريق كلية ال�صيدلة
حملة توعية للوقاية من مر�ض ال�سكري يف مراكز الرعاية ال�صحية الأولية
يف الغرافة ومدينة خليفة .وكان هدفهم هو ن�رش املعلومات وتوجيه �أفراد
املجتمع حول ق�ضية مر�ض ال�سكري وامل�شكالت ال�صحية ذات ال�صلة مثل
ال�سمنة و�أمرا�ض القلب .و�أبرز ذلك جهود الكلية امل�ستمرة لإ�رشاك الطلبة يف
�أن�شطة خدمة املجتمعات املحلية التي تعمل على م�ساعدة النا�س على تبني
منط حياة �صحية والتي هي جزء ال يتجز�أ من مهمة ال�صيدلة خا�ص ًة ملا لها
من ت�أثريات على الأجيال القادمة.

كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية
متحورت �إجنازات الكلية خالل العام الدرا�سي حول توقيع مذكرة تفاهم
لت�أ�سي�س مبادرات تتعلق بامل�صارف الإ�سالمية ،وتخريج  117طالب ًا وطالبة
يف احتفاالت  2014لتخريج الطلبة ،وتنظيم منتديات متخ�ص�صة للحوار
الثقايف حول الإ�سالم.
ومت توقيع مذكرة التفاهم يف دي�سمرب مع �رشكة الدرا�سات البحثية
واال�ست�شارات يف امل�صارف اال�سالمية ،وقد �أ�س�ست هذه املذكرة عالقة
تعاونية تهدف لتعزيز البحوث العلمية وتدريب العاملني على
امل�صارف الإ�سالمية.
و�سوف ت�ستفيد كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية من هذه االتفاقية عرب
ت�أ�سي�س من�صب خم�ص�ص للم�صارف الإ�سالمية ،وتدريب طلبة البكالوريو�س
والدرا�سات العليا ،واملنتديات ال�سنوية اخلا�صة بامل�صارف الإ�سالمية ،والدعم
لإ�صدار جملة علمية تخت�ص باملعامالت املالية .وتنظر الكلية �أي�ض ًا يف
�إن�شاء تخ�ص�ص فرعي جديد يف جمال امل�صارف الإ�سالمية والت�أمني
الإ�سالمي �أي�ضاً.
كذلك ،ركزت االتفاقية على جهود كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية
املتوا�صلة يف جمال التعاون مع امل�ؤ�س�سات العلمية يف جمال خرباتها بهدف
زيادة قدراتها الأكادميية والبحثية وتعزيز هدفها يف �أن تكون �رشيك ًا رائداً
يف حتقيق ر�ؤية قطر وا�سرتاتيجيات التنمية.
خالل العام ،نظمت الكلية عدداً من الندوات واملحا�رضات بهدف تعزيز احلوار
ب�ش�أن عدد من الق�ضايا املتعلقة بالإ�سالم والعامل الإ�سالمي.
وخالل امل�ؤمتر -الذي كانت مدته يومني -وعقد يف مايو حتت عنوان «
اجلامعات املتخ�ص�صة يف الدرا�سات الإ�سالمية يف العامل الإ�سالمي :التحديات
والفر�ص» ،متكنت الكلية من جتميع اخلرباء الوطنييني والإقليميني والدوليني
ملناق�شة الدرا�سات الإ�سالمية واالعتماد اال�سالمي ،واملناهج احلديثة
والدرا�سات الإ�سالمية بالإ�ضافة �إىل مو�ضوعات تتعلق بالبحث العلمي
ومتطلبات �سوق العمل.
وعم ًال على تعزيز �أهمية التفاعل العاملي يف وجه العوملة ،عقدت كلية
املوجه
ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية ندوة علمية بعنوان «اخلطاب الإ�سالمي
َّ
للغرب يف �إطار حتديات العوملة» ،وناق�ش امل�شاركون احلاجة لتجديد اخلطاب
الإ�سالمي ك�أداة للتعامل مع الآخر -خا�صة الغرب -ولدح�ض املفاهيم
التقليدية ال�سلبية يف الغرب .كما ناق�شت الندوة القيم الإن�سانية التي يت�شارك
فيها الإ�سالم مع الغرب ،واحلاجة �إىل �إيجاد عالقة �إيجابية بني العامل
الإ�سالمي واملجتمعات الغربية.
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وفيما يتعلق بال�ش�ؤون الدينية والثقافية ،قامت الكلية ب�إ�رشاك الطلبة وهيئة
التدري�س يف ندوة بعنوان «التفرقة بني الن�صو�ص والف�صول القر�آنية» ،ويف
حما�رضة بعنوان « �إقر�أ ب�إ�سم ربك» التي نظمها نادي ال�رشيعة.

البحوث
ح�صل م�رشوعني بحثيني من الكلية على املنحة يف �إطار برنامج خربة
الأبحاث للطلبة اجلامعيني ،وهما« :دور خطبة اجلمعة يف املجتمع القطري
فيما يتعلق بتناول الأحداث العاملية» و«دعوة الإ�سالم لل�صم».

الطلبة
احتفلت كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية بتخريج  21طالب ًا و 96طالبة
يف احتفاالت التخريج ما بني  20اىل  21مايو ،وذلك بح�ضور ح�رضة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري البالد املفدى ،و�سعادة ال�شيخة هند
بنت حمد �آل ثاين نائب رئي�س املجل�س الأعلى للتعليم على التوايل .ومت تكرمي
 14طالب ًا وطالبة لتحقيقهم معدالت تراكمية  3.5و�أكرث .ويف يونيو ،احتفلت
الكلية بوجود  133من الطلبة على قائمة عميد الكلية.
وت�ضمنت فعاليات الطلبة رحلة عمرة مع هيئة التدري�س بالكلية ،بالإ�ضافة
َّ
للم�شاركة يف ور�ش العمل التدريبية ،ومنتديات النقا�ش وامل�سابقات.
كذلك� ،شارك طلبة كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية والعديد من كليات
جامعة قطر الأخرى ( 108من الطالبات ،و 42من الطالب) يف �سل�سلة
م�سابقات نظمتها الكلية خالل العام و�أ�رشفت عليها هيئة التدري�س يف كلية
ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية ،وهي كما يلي:
• م�سابقة حفظ القر�آن (ربيع )2014
• م�سابقة احلديث ال�رشيف (ربيع )2014
• م�سابقة القراءة احلرة (ربيع )2014
• م�سابقة البحوث العلمية (ربيع )2014
• م�سابقة اخلطابة وفن الكالم (للطالب) ( ربيع )2014

هيئة التدريس
ازداد عدد هيئة التدري�س يف كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية  11ع�ضواً
خالل العام الدرا�سي .و�شارك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف عدد من املنتديات يف
قطر واخلارج كمتحدثني وموجهني ومدربني ومقدمي عرو�ض .وقام �أع�ضاء
هيئة التدري�س بن�رش والإ�سهام يف مقاالت يف العديد من املن�شورات
واملجالت املتخ�ص�صة ،ومت ت�سميتهم يف العديد من املجال�س والهيئات
واللجان الأكادميية.
وجرى تقدمي  15ورقة بحث من قبل هيئة التدري�س يف كلية ال�رشيعة
والدرا�سات الإ�سالمية يف عدة م�ؤمترات بكندا ،الأردن ،ماليزيا ،املغرب ،قطر،
تركيا ،تون�س ،اململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية.

مكتبة الجامعة
خالل العام الدرا�سي ،ك ّثفت مكتبة اجلامعة جهودها الرامية لتعزيز خدماتها
لكافة �أع�ضاء جامعة قطر وللمجتمع الأو�سع .وحتقيق ًا لهذا الهدف ،نظَّ مت
املكتية عدة مبادرات ،مثل امل�سح اخلا�ص بامل�ستخدمني ،بهدف قيا�س جودة
خدماتها ولتحديد �أف�ضل املمار�سات ،وجتربة تقنيات ك�شف ومنع ال�رسقة
الفكرية ،بالإ�ضافة �إىل تطبيق بع�ض قواعد البيانات اجلديدة.
ومت �إجراء امل�سح اخلا�ص بامل�ستخدمني بني  20مايو �إىل  15يونيو من خالل
برنامج جمعية املكتبات البحثية (ليبكوال) حيث مت ا�ستخدام جمموعة من
وتق�صي ،وفهم ،واتخاذ الإجراءات ب�ش�أن �آراء
املوارد من �أجل احل�صول على،
ِّ
امل�ستخدمني املتعلقة بجودة اخلدمات.
ويف �شهر يوليو بد�أت املكتبة يف ا�ستخدام برامج «�أي ثنتيكيت» و«ترين �إت
لتق�صي والك�شف عن ال�رسقة الفكرية ي�ستخدمها النا�رشون
�إن» ،وهي تقنيات ِّ
يف املجاالت العلمية وم�ؤ�س�سات البحوث يف العامل ل�ضمان كون العمل
املكتوب �أ�صلي قبل ن�رشه .و�سوف تمُ كن هذه الربجميات هيئة التدري�س
والباحثني من مقارنة املحتوى الذي يقدمونه ،وي�صححونه ،ويحررونه �أو
ين�رشونه مقارن ًة باملحتوى الذي مت ن�رشه م�سبق ًا وذلك با�ستخدام قواعد
بيانات»�أي ثنتيكيت» و«ترين �إت �إن» ،التي حتتوي على �أكرث من  45مليار
�صفحة على الإنرتنت و 130مليون بند للمحتويات.
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وي�أتي ذلك �ضمن �إلتزام جامعة قطر بت�أمني نزاهة البحوث واملواد الأكادميية
داخل بيئة التدري�س والتعلم اخلا�صة بها.
كذلك� ،أ�ضافت املكتبة  12قاعدة بيانات جديدة متخ�ص�صة �إىل جمموعة
مواردها الإلكرتونية .ويت�ضمن ذلك جمموعة تراث املناهل ،وجمالت اجلمعية
الأمريكية للهند�سة املدنية على الإنرتنت ،وجمموعة الكتب الإلكرتونية
للجمعية الأمريكية للهند�سة املدنية ،وجمالت بريلز �إنرتنا�شونال للقانون
وحقوق الإن�سان على الإنرتنت ،و مكتبة ال�صحة التابعة لإل دبليو دبليو،
وتقارير القانون الدويل ،وقانون كلوير للتحكيم على الإنرتنت ،ومكتبة
ليندا على الإنرتنت ،وجمالت اجلمعية امللكية للكيمياء على الإنرتنت ،وكتب
اجلمعية امللكية للكيمياء على الإنرتنت ،و�أب تودايت (الدواء املثبت بالأدلة)،
وو�ستلو جلف.
وتقوم مكتبة اجلامعة حالي ًا بتجريب  3قواعد للبيانات ،هي:
� « −أربيان مونيتور» ،وهو م�صدر للتحليل املتعمق لأ�سواق ال�رشق
الأو�سط ال�سيا�سية اجلغرافية واالقت�صادية
« −بيزني�س مونيتور انرتنا�شونال» ،وهي قاعدة بيانات عن الأعمال 		
تت�ضمن حتليالت �شاملة للمخاطر ال�سيا�سية ،والتمويل ،والتنب�ؤ والعديد
من قطاعات ال�صناعة
�« −أون �أركيتكت�رش فيديوز» ،وهي قاعدة بيانات مرئية وم�سموعة 		
تت�ضمن االجتاهات يف جمال الهند�سة املعمارية
		

وتعترب الفعالية الأكرث �أهمية بالن�سبة ملكتبة اجلامعة هي ا�ست�ضافة املعر�ض
وامل�ؤمتر ال�سنوي الع�رشين جلمعية املكتبات اخلا�صة يف مار�س ،وذلك
ب�صفتها الراعي جلمعية املكتبات اخلا�صة بدول اخلليج العربي .وقد �شارك
يف هذه الفعالية وزير الثقافة والفنون والرتاث �سعادة الدكتور حمد بن عبد
العزيز الكواري ،وقادة جامعة قطر والعاملني يف املكتبة ،وممثلني حمليني
و�إقليميني عن املكتبات ومراكز املعلومات.
وجاء امل�ؤمتر ،الذي ا�ستمر لثالثة �أيام ،حتت عنوان « تعزيز جمتمعات املعرفة
الرقمية وتزويدها باملعلومات» .وقد ناق�ش عدة ق�ضايا تتعلق باملكتبات،
وت�شارك املعلومات املتعلقة بطرق اال�ستفادة من املحتوى الرقمي .وت�ضمن
اللقاء عدة جل�سات خم�ص�صة ملو�ضوعات مثل �إثراء املحتوى العربي على
الإنرتنت ،ودور العاملني باملكتبات يف بناء جمتمعات ت�ستند على املعرفة،
ون�رش املواد املفتوحة و�إتاحتها للجميع.
كما ت�ضمن امل�ؤمتر معر�ض ًا عايل امل�ستوى �شاركت فيه  57جهة متثل
النا�رشون الدوليون الرئي�سيون ،ومطورو املحتويات الإلكرتونية ،ومقدمي
حلول املعرفة للمكتبات ،ومراكز املعلومات.

كذلك ،ا�ست�ضافت املكتبة برنامج ور�شة عمل ملدة ثالثة �أيام قبل امل�ؤمتر،
مت تنظيمه من قبل «املعرفة الإلكرتونية/نوليدج �إي» ومقره دبي .وتناولت
ور�ش العمل املو�ضوعات املختلفة املتعلقة بالعمل يف املكتبات ومراكز
املعلومات ،ومت تقدميها من قبل متخ�ص�صني معروفني يف هذه املجاالت.
وكان الهدف منها تعزيز وتطوير قدرات العاملني يف مكتبة جامعة قطر
�سواء من داخل قطر �أو من خارجها.
وغريهم من امل�شاركني ً
يف �شهر مار�س ،تل َّقت املكتبة تربع ًا كبرياً بـلغ  300كتاب من املجل�س
الثقايف الربيطاين ،وال�سفارة الربيطانية بالدوحة ،وبلومزبريي م�ؤ�س�سة قطر
للن�رش ،وذلك يف احتفال يوم الكتاب الربيطاين �ضمن فعاليات املهرجان
الربيطاين  .2014وت�ضاف هذه املجموعة من الكتب �إىل ح�صيلة املكتبة من
املن�شورات الإجنليزية ،كما ت�ضاف �إىل ح�صيلتها من الكتب واملراجع
باللغة العربية والإجنليزية والتي ت�صل �إىل � 350ألف مطبوعة و� 110ألف
كتاب �إلكرتوين ،بالإ�ضافة اىل الع�رشات من قواعد البيانات املتعلقة بالعديد
من املو�ضوعات.
تطور العاملني وتقوية قدراتهم ،عقدت
ويف �إطار ر�سالتها الهادفة لتعزيز ُّ
املكتبة العديد من جل�سات التدريب على قواعد البيانات مثل :العلم املبا�رش
(�سيان�س دايركت) ،و�إيب�سكو ،وغي معرفة ،وبرجمية الإدارة وهي كلها
اجتاهات وتقنيات نا�شئة يف جمال املكتبات .كما �شارك العاملني يف ور�ش
العمل وامل�ؤمترات املحلية والدولية مبا يف ذلك مينا�-أيوجي ،و�شبكة حمو
الأمية املعرفية يف اخلليج من �ضمن العديد غريها.
وخالل العام الدرا�سي ،انخرطت املكتبة يف عدة فعاليات مثل يوم البيئة
الوطني ،وامل�ؤمتر الدويل الثالث لق�سم اللغة العربية حول «الل�سانيات وتطوير
تدري�س اللغة العربية» .وكان اجلزء الأمريكي حموراً لفعالية «�أ�شعار وق�ص�ص»
التي جرت بالتعاون مع ق�سم اللغة الإجنليزية بجامعة قطر احتفاءاً باليوم
الدويل للفتاة ،واالحتفال بيوم املدر�سني مبحا�رضة عنوانها «ما الذي
يجعلك مدر�س ًا جيداً؟» التي �ألقاها �أحد �أفراد هيئة التدري�س بكلية الرتبية،
بالإ�ضافة لدرد�شة على الإنرتنت مع مهند�س من هيئة نا�سا للف�ضاء حول
�أن�شطة متعلقة بالف�ضاء.
ومت عقد يوم التوعية باملكتبات يف �شهر مايو وت�ضمن جل�سات تدريبية
ومعار�ض ق ّدمها بائعو قواعد البيانات العربية ،كما ت�ضمن معر�ض ًا للكتاب
بالتعاون مع نادي طلبة جامعة قطر للكتاب ،و�شارك العاملون باملكتبة
يف �سل�سلة من العرو�ض التقدميية املوجزة التي تو�ضح خدمات املكتبة،
و�سيا�ساتها ومدونة ال�سلوك بها ،وتلى ذلك جل�سة لطرح الأ�سئلة .ويف �إطار
الطبيعة التفاعلية لهذه الفعالية� ،أتيحت الفر�صة للطلبة للفوز باجلوائز عرب
الإجابة على �أ�سئلة حول املكتبة وامل�شاركة يف �سحب على اجلوائز.

دﻓﻊ اﻟﺠﻬﻮد ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻄﻴﺮ
اﻟﻨﻮﻋﻲ داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل إﻋﺪاد ﻗﻮى ﻋﺎﻣﻠﺔ ذات ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻋﻠﻤﻲرﻓﻴﻊ.

التخطيط والتطوير
المؤسسي
بقيادة مكتب التخطيط والتطوير امل�ؤ�س�سي� ،أطلقت جامعة قطر خطتها
اال�سرتاتيجية الثانية ( ،)2016-2013وع َّززت اخلطط واال�سرتاتيجيات
الهادفة لتطبيق الفعالية امل�ؤ�س�سية ،ودعم الأبحاث امل�ؤ�س�سية.
وتهدف اجلامعة �أي�ض ًا �إىل تطوير ثقافة الكفاءة امل�ؤ�س�سية بهدف �إثراء جتربة
الطلبة وتن�سيق املوارد والأولويات نحو التميز الأكادميي والبحثي وحتقيق
االعرتاف العاملي.
ومت �إطالق دورة التخطيط اال�سرتاتيجي اجلديدة ملدة ثالث �سنوات يف �أعقاب
حوارات بني �أربع جمموعات عمل متثل احلرم اجلامعي ،وقد قامت بو�ضع
خطة ت�ستند �إىل الإجنازات يف جمال التعليم العايل ،والإجنازات البحثية
الأف�ضل ،والتطلعات املجتمعية الديناميكية ،ومقايي�س وا�ضحة للأداء .و�سوف
ت�ستند ا�سرتاتيجيات كافة قطاعات اجلامعة والكليات والإدارات واملراكز
البحثية على اخلطة ال�شاملة على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي.
وبو�ضعها الكفاءة امل�ؤ�س�سية يف طليعة خططها وا�سرتاتيجياتها ،ت�ؤمن
جامعة قطر ب�أنه ال ميكن حتقيق تطورها �إال من خالل التخطيط اال�سرتاتيجي،
وتقييم الربامج الأكادميية ،وتخطيط امليزانية ،ومراجعة الوحدات غري
الأكادميية وامل�ساعدة يف تطوير الطلبة .وت�سرت�شد اجلامعة بلجنة الفعالية
امل�ؤ�س�سية التي تت�ضمن ممثلني من خمتلف �أنحاء اجلامعة واثنني من
ال�رشكاء اخلارجيني .وت�سعى اجلامعة للنجاح يف تنفيذ اخلطط ب�شكل كلي،
الفعالة للخدمات ،واملوارد،
وحتديد التحديات والعقبات الرئي�سية ،واملواءمة ّ
والربامج ،مبا يف ذلك تلك املوجودة يف املجال غري الأكادميي.
وقد �أ�صدر مكتب التخطيط والتطوير امل�ؤ�س�سي تقرير العام 2013-2012
حول الفعالية امل�ؤ�س�سية يف �أكتوبر عام  ،2013والذي يتناول ثالثة جماالت
رئي�سية تتعلق بر�سالة ومهام وموارد اجلامعة ،وهي :العوامل البيئية
اخلارجية ،امللفات اخلا�صة بالطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة قطر،
ونتائج عمليات �إطار الفعالية امل�ؤ�س�سية.
خالل العام الدرا�سي  ،2014-2013اهتمت اجلامعة بالرتكيز على ترتيبها
الأكادميي كم�ؤ�رش هام لتطورها وبند �أ�سا�سي يف تخطيطها اال�سرتاتيجي
والأن�شطة املتعلقة بالكفاءة امل�ؤ�س�سية.
ومت ت�سليط ال�ضوء على �أهمية الرتتيب الأكادميي يف برنامج ور�شة عمل
مدتها يومني من � 16إىل  17فرباير لأع�ضاء الإدارة العليا و�أع�ضاء هيئة
التدري�س .ومت تقدميها من قبل �إدارة املعرفة والتحليل من جامعة �سيتي
يف هونغ كونغ .ومت تعريف امل�شاركني بق�ضايا التخطيط اال�سرتاتيجي
وامليزانية ،وم�ؤ�رشات الأداء ،والقيا�س والرتتيب ،و�إ�رشاكهم يف طرق
حتقيق �أق�صى فائدة من الأداء الإداري ،ور�صد النتائج ل�ضمان تنفيذ اخلطة
اال�سرتاتيجية بنجاح.
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وقد �أبرزت ور�شة العمل م�ؤ�رشات الت�صنيف قيد اال�ستخدام من قبل هيئات
الت�صنيف الثالث الكربى :كواكرييل �سيمودند�س للرتتيب العاملي للجامعات،
الرتتيب العاملي للجامعات جلامعة تاميز ،والت�صنيف الأكادميي جلامعات
العامل .وقد مكّنت البيانات من جميع �أنحاء العامل امل�شاركني من تقييم
نقاط القوة وال�ضعف الن�سبية لأداء جامعة قطر على �أ�سا�س هذه امل�ؤ�رشات،
كما متت مناق�شة �سبل حت�سينها .كذلك ،تعرف امل�شاركون على خمتلف �أنواع
وا�ستخدامات القيا�س يف التعليم العايل يف جميع �أنحاء العامل بدءاً من �ضمان
القيمة مقابل املال �إىل قيا�س الطموح لتح�سني الأداء.
خالل العام الدرا�سي ،قام مكتب التخطيط والتطوير امل�ؤ�س�سي ب�إجراء
�سل�سلة من امل�سوح املتعلقة بالطلبة ،واخلريجني ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
واملوظفني ،وطلبة املدار�س الثانوية ،و�أولياء الأمور ،و�أرباب العمل لقيا�س
معدالت الر�ضا ب�ش�أن التوقعات الأكادميية ،وال�سكن ،وامل�شاركة ،والتوجيه،
والتخرج ،و�آرائهم حول اجلامعة .وال تزال النتائج واال�ستنتاجات ت�شكل
م�صدراً هام ًا ملدخالت العمليات والتخطيط .ويت�ضح ذلك بجالء يف جماالت
مثل اخلدمات الغذائية ،وال�سكن ورعاية العمالء ،والتعليم امل�ستمر ،ومراجعة
�أداء الكلية.
وقد �سعى ق�سم البحوث امل�ؤ�س�سية وم�ستودع البيانات لتطوير منوذج للتنب�ؤ
بااللتحاق مت تقدميه �إىل رئا�سة اجلامعة و�أو�صي با�ستخدامه كدليل توجيهي
للتخطيط للعامني املقبلني .ووا�صل مكتب التخطيط والتطوير امل�ؤ�س�سي يف
ت�ص َّدر اجلهود الرامية �إىل و�ضع خطة ا�سرتاتيجية لاللتحاق باجلامعة .ويوجد
على جدول �أعمال هذا امل�رشوع ال�شامل خطة عمل مف�صلة مع م�ؤ�رشات الأداء.
كما قاد مكتب التخطيط والتطوير امل�ؤ�س�سي املبادرة الهادفة للح�صول على
برنامج «�أكتيفيتي �إن�سايت» وهو تطبيق برجمي م�صمم لتخزين معلومات
ضال عن �أن�شطة هيئة التدري�س املتعلقة
ال�سرية الذاتية لهيئة التدري�س ف� ً
بالتدري�س والبحوث ،والتطوير املهني وخدمة املجتمع .و�سوف يقوم هذا
التطبيق بحل حمل «نظام مراجعة �أداء هيئة التدري�س وتطويره» املعد
داخل اجلامعة.
يف موازاة ذلك ،وا�صل ق�سم البحوث امل�ؤ�س�سية وم�ستودع البيانات �إنتاج
املن�شورات املعتادة ملكتب التخطيط والتطوير امل�ؤ�س�سي بهدف دعم وت�شجيع
القرارات املبنية على البيانات ،و�إنتاج مواد مثل لوحة خ�صائ�ص هيئة
التدري�س ،وتقارير توزيع الدرجات ،وتقرير حتليل توزيع الدرجات ،وتقرير
حتليل الف�صل الدرا�سي ،والكتاب الإلكرتوين لالجتاهات ،وتقارير التخرج
واال�ستبقاء ،وتقارير ن�سب هيئة التدري�س �إىل الطلبة ،وملفات هيئة التدري�س،
وحتليل �أعباء هيئة التدري�س ،وم�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية امل�ؤ�س�سية للجامعة،
وحقائق �رسيعة  ،2013-2012وكتاب احلقائق .2013-2012
وركّ زت درا�سة رئي�سية ملكتب التخطيط والتطوير امل�ؤ�س�سي على تتبع وحتليل
الأداء الأكادميي للأفواج التي ان�ضمت �إىل اخلطة الدرا�سية العربية منذ خريف
 2012عن طريق �إجراء حتليل متعمق لال�ستبقاء ،والدرجات الأكادميية لتلك

ضال عن التحليل املقارن للدرجات التي ح�صلت عليها تلك الأفواج
الأفواج ،ف� ً
مقابل طلبة جامعة قطر الآخرين .وكان الهدف من الدرا�سة هو مراقبة
وحت�سني �أداء الطلبة وا�ستبقاء تلك الأفواج الطالبية.
وا�ستمر مكتب التخطيط والتطوير امل�ؤ�س�سي يف االهتمام ب�سالمة و�رسية
البيانات اخلا�صة بجامعة قطر ،وتعزيزها ا�ستجاب ًة للتطورات املتوا�صلة
يف بنيتها التكنولوجية التحتية وامل�شهد الكلي لأعمال اجلامعة .وخالل
قيام جامعة قطر برفع م�ستوى التكنولوجيا فيها بهدف تعزيز تعلم الطلبة
والكفاءة الإدارية ،وا�صلت اجلامعة التزامها بحماية �رسية و�سالمة وتوافر
املعلومات جلميع �أع�ضائها.
�سجل مكتب التخطيط والتطوير امل�ؤ�س�سي  26مذكرة تفاهم
خالل العامَّ ،
للتبادالت الأكادميية والبحثية يف جمموعة وا�سعة من املجاالت مع
امل�ؤ�س�سات املحلية وال�رشكات ال�صناعية واجلامعات الدولية .ويف �سبتمرب
عام  ،2013و َّقعت اجلامعة اتفاقية هامة مع وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية لإن�شاء نظام موحد للمعلومات الوطنية من �ش�أنه �أن يوفر
املعلومات والبيانات التي ت�شتد احلاجة �إليها يف �سوق العمل الوطني.

وتتناول االتفاقية م�س�ألة نق�ص املعلومات ،والإح�صاءات ،والبحوث يف �سوق
العمل ،حيث ت�شري �إىل �أنه ال توجد قاعدة بيانات موثَّقة �أو م�صدر معلومات
موحد يعطي معلومات متكاملة عن �سوق العمل يف قطر .وهي ُتبنى على
َّ
ا�سرتاتيجية قطاع العمل القطري التي �أُطلقت عام  2011من قبل ويل العهد
�آنذاك لتعزيز �سيا�سات التقطري ،وتوفري املزيد من فر�ص العمل للمواطنني يف
القطاعات ذات ال�صلة ،والرتكيز على ا�ستيعاب �أكرب عدد من املواطنني يف
�سوق العمل.
و�سوف يعمل نظام املعلومات العمالية على حت�سني طريقة تخطيط وتطوير
�سيا�سات �سوق العمل بناء على الإح�صاءات الدقيقة والبحوث امل�ستهدفة ،مبا
فعالة.
ي�ساعد على و�ضع �سيا�سات و�إجراءات ّ
وتوا�صلت جهود تقطري الوظائف باجلامعة خالل العام الدرا�سي ،مع �إن�شاء
وحدة خم�ص�صة لزيادة عدد الطلبة القطريني و�أع�ضاء هيئة التدري�س
واملوظفني يف الكليات والدوائر الإدارية .وقد مت االعرتاف بهذه اجلهود
بح�صول اجلامعة على جائزة ال�رشاكة من �أجل التقطري من �رشكة قطر
للبرتول يف مايو .2014

البحث العلمي

نظراً للطفرة الإقليمية يف جمال البحوث ،ولكون جامعة قطر متتاز ب�أعلى
معدالت النمو يف جمال البحوث يف املنطقة ،حتتل اجلامعة موقع ًا جيداً
ك�رشيك رائد يف امل�ساهمة يف حتقيق طموحات دولة قطر نحو االقت�صاد
القائم على املعرفة ،وت�ستعد لت�صبح رائدة للفكر على امل�ستوى الإقليمي.
ويف هذا ال�صدد ،خالل العام الدرا�سي ،وا�صلت اجلامعة تكثيف �أن�شطتها
البحثية التي ترتكز على تلبية احتياجات املجتمع وعلى الق�ضايا ذات
ال�صلة يف املنطقة.
و�شملت الإجنازات �إطالق خارطة طريق للبحوث ،والنجاح يف احل�صول على
منح من برنامج الأولويات الوطنية للبحوث وبرنامج خربة الأبحاث للطلبة
اجلامعيني ،وجائزة رعاية البحث العلمي لأف�ضل مكتب �أبحاث ،و�إن�شاء جممع
حديث للأبحاث ،و�إ�ضافة خم�سة مراكز بحثية جديدة .كذلك ،وزادت ميزانية
البحوث يف جامعة قطر مببلغ مقداره  56مليون دوالر �أمريكي ،والتي من
�ش�أنها �أن توفر املوارد املثلى واملرافق واملعدات الالزمة ملجموعة وا�سعة من
الأن�شطة البحثية.
يف خطوة لإظهار دورها املتنامي كجهاز هام للبحوث يف البالد� ،أطلقت
جامعة قطر خارطة الطريق لأبحاثها للأعوام  ،2019-2014وح َّددت
مو�ضحة �أهدافها لل�سنوات اخلم�س القادمة.
املجاالت ذات الأولوية ِّ
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وحتت عنوان «النهو�ض بالبحوث من �أجل م�ستقبل قطر» ،ت�ضمنت خارطة
الطريق �أربعة جماالت للبحوث ذات �أولوية يف جامعة قطر ،وهي :الطاقة
والبيئة وا�ستدامة املوارد ،التغيري االجتماعي والهوية وال�سكان ،وال�صحة
والرفاه ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
ويت�ضمن كل منها جمموعة من املوا�ضيع الفرعية على التوايل  -الغاز
الطبيعي امل�سال والطاقة البديلة ،املواد وتكنولوجيا النانو ،واملوارد البحرية
واملاء و�أمن الهواء والغذاء ،والتحديث والهوية الوطنية واملجتمع ،والإ�سالم
والق�ضايا املعا�رصة ،والتعليم وبناء القدرات ،والوقاية والعالج من الأمرا�ض
املزمنة غري املعدية ،وال�سالمة املرورية ،ومعاجلة املعلومات الذكية والآمنة،
والأنظمة املوزعة واخلدمات الإلكرتونية ،والتكنولوجيات التمكينية.
وت�شمل خطط اجلامعة لتنفيذ خارطة الطريق �إن�شاء  12جمموعة متعددة
التخ�ص�صات ملعاجلة املوا�ضيع الفرعية .ومن املتوقع ر�ؤية النتائج الرئي�سية
يف عدد ونوعية برامج الدكتوراه وتدريب ما بعد الدكتوراه وكذلك حتفيز
طلبة البكالوريو�س.
ويف الدورة ال�سابعة من برنامج الأولويات الوطنية للبحوث ،تلقت جامعة
قطر �أكرب عدد من املنح البحثية بلغت  62من �إجمايل  162م�رشوع ًا �أي
ما يبلغ ( )38.3%من �إجمايل امل�شاريع التي ح�صلت على التمويل والتابعة

جلميع امل�ؤ�س�سات الأكادميية والبحثية العاملة يف قطر ،وتبلغ قيمة املنح
البحثية ما يعادل  48.8مليون دوالر� ،سيتوجه ثلثا املبلغ �إىل البحوث
التطبيقية والثلث الباقي �إىل جمال البحوث الأ�سا�سية.
وت�شمل املجاالت البحثية العلوم الإن�سانية ،والعلوم الطبية وال�صحية ،والعلوم
الزراعية ،والعلوم االجتماعية ،والعلوم الطبيعية ،والهند�سة والتكنولوجيا.
وتذهب غالبية املنح للهند�سة والتكنولوجيا ،تليها العلوم الطبيعية والعلوم
االجتماعية .ومت تقدمي  439مقرتح ًا بزيادة تبلغ  %25.5عن املقرتحات
املقدمة يف الدورة املا�ضية .و�شارك  374من �أع�ضاء/باحثي هيئة التدري�س
يف هذه الدورة التي �شهدت �أي�ض ًا  414تعاون ًا مع م�ؤ�س�سات من  49بلداً.
ويف الدورة اخلام�سة ع�رش لربنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني ،فازت
جامعة قطر بـ  25مقرتح من جمموع  92مقرتح قامت بتقدميهم ،وهو
ما ميثل ن�سبة جناح تبلغ  ،%27.17ومت �إ�رشاك  93طالب وطالبة من
طلبة اجلامعة.
وقد ح�صل مكتب البحوث الأكادميية يف جامعة قطر على جائزة �أف�ضل مكتب
للبحوث لعام  2014بني  40م�ؤ�س�سة من �صندوق قطر الوطني للبحوث
يف منتداه ال�سنوي ال�ساد�س .وت�شري اجلائزة �إىل امتثال املكتب بال�سيا�سات
والإجراءات وااللتزام باملواعيد النهائية.
ا�ستمر مكتب البحوث الأكادميية خالل العام الدرا�سي يف بذل كل اجلهود
ل�ضمان توفري �أف�ضل املوارد لت�سهيل البحوث ال�سليمة واملبتكرة لأع�ضاء
هيئة التدري�س والطلبة ودعم التعاون مع امل�ؤ�س�سات يف جميع �أنحاء العامل.
وي�رشف املكتب حالي ًا على  480م�رشوع ًا من �أحجام وحمتويات خمتلفة
ويقوم ب�إدراة املنح التي ترتاوح بني  3000دوالراً �إىل خم�سة ماليني دوالراً.
وت�سلط خمتلف مبادرات وبرامج ومنتديات جامعة قطر ال�ضوء على �أهمية
البحث وتدعم التحدي املُعلَن من اجلامعة حول تعزيز ثقافة البحث من
حيث خمرجات الطلبة وهيئة التدري�س ،وداخل املجتمع عرب برامج
التوعية املدر�سية مثل البريق ،واحلو�سبة ،واحلياة هند�سة ،وم�سابقة احلو�سبة
وغريها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تلتزم جامعة قطر بالعمل عن كثب مع �رشكائها و�أ�صحاب
امل�صلحة الرئي�سيني ملواجهة التحديات الكربى يف جمال البحوث كجزء من
م�شاركتها يف تعزيز ا�سرتاتيجية قطر الوطنية للبحوث .وحددت اجلامعة
�أهمية التحول من املفهوم �إىل التنفيذ لتحقيق تركيز علماء قطر والتزامها مع
ال�رشكاء بهدف م�ساعدتهم على املناف�سة يف ال�ساحة العاملية .كذلك ،حددت
�أهمية الت�صدي للموارد املالية والأدوات العلمية ،بالإ�ضافة لنظام البحوث
البيئي ب�أكمله الذي يت�ضمن الأولويات الوطنية ،والثقافة امل�ؤ�س�سية للبحوث،
وبحوث الدرا�سات العليا ،والتعاون الدويل.
وخالل العام الدرا�سي ،ركَّ زت جامعة قطر على �أمن الطاقة – الذي ميثل �أحد
التحديات الكربى للأبحاث يف قطر-وقد قامت بتوفري خرباتها الأكادميية
والبحثية ملختلف امل�شاريع امل�ؤ�س�سية والوطنية فيما يتعلق بثالثة حتديات
ذات �أولوية  -الطاقة ال�شم�سية ،وتخزين الطاقة ،وتكامل ال�شبكة الذكية.
وت�شمل الأن�شطة البحثية اجلارية الأخرى جمموعة وا�سعة من امل�شاريع مثل
ا�ستخراج الوقود احليوي من النفايات الع�ضوية ،وحتويل الطاقة ال�شم�سية

�إىل وقود ،وامت�صا�ص ثاين �أك�سيد الكربون ،و�أنظمة ا�ستخدام الطاقة الكف�ؤة
واملباين الذكية ،وخريطة قطر ال�شم�سية ،على �سبيل املثال ال احل�رص.
ويعترب م�رشوع الوقود احليوي املبتكر هو واحد من �أهم امل�شاريع التي تقوم
بها جامعة قطر ،والذي من �ش�أنه �أن يخدم البالد ب�شكل ملحوظ يف خمتلف
املجاالت ،مبا يف ذلك الأمن الغذائي .وحتى الآن ،جنحت الأبحاث يف حتديد
وعزل �سالالت الطحالب املحلية من بيئة قطر ،وذلك بت�سهيالت من مرافق
جامعة قطر التي تعد من بني الأف�ضل يف العامل لهذا النوع من الأبحاث.
�أما جممع البحوث اجلديد ،ف�سوف يتم ا�ستخدامه كمركز للخطط
واال�سرتاتيجيات البحثية يف جامعة قطر ،ويوفر مرافق عاملية امل�ستوى
لإيواء مراكز البحوث ،وكذلك ال�ست�ضافة امل�ؤمترات على امل�ستوى الدويل،
وي�شمل ذلك منتدى اخلليج عايل امل�ستوى للطاقة والبحوث يف قطر الذي عقد
يف  18مار�س  ،2014وعدة منتديات �ضمن �أ�سبوع الألومنيوم
الذي نظمه يف مايو مركز جامعة قطر للمواد املتقدمة ،وور�شة العمل
الأوىل من نوعها حول ا�ستخدام احليوانات املختربية للبحوث الطبية احليوية
 9-8ابريل.
ومت تنظيم ور�شة عمل ملدة يومني من قبل مركز جامعة قطر ملخترب
�أبحاث احليوان ،وهو املن�ش�أة الأوىل والوحيدة من نوعها يف قطر والتي
ترعاها اجلامعة ،وال�صندوق القطري للبحث العلمي .وا�ستفاد امل�شاركون
يف ور�شة العمل من اخلرباء يف هذا املجال من مركز جامعة قطر ملخترب
�أبحاث احليوان ،وكلية ديوك للدرا�سات العليا الطبية ،ومركز �سينغهلث للطب
التجريبي ب�سنغافورة ،وماو�س ريبوزتوري ،ومركز املوارد الوراثية ،وخمترب
جاك�سون بالواليات املتحدة الأمريكية.
و�شملت املوا�ضيع �أخالقيات البحوث احليوانية ،وال�سالمة البيولوجية يف
املرافق احليوانية ،وتقييم املخاطر احليوية يف املختربات والإدارة يف
املرافق احليوانية ،و�إدارة الأمن احليوي يف املختربات احليوانية ،وتربية
و�إ�سكان حيوانات املخترب ،واحليوانات املعدلة وراثي ًا (جينياً).
وان�ضم مركز جامعة قطر ملخترب �أبحاث احليوان �إىل عدد من املراكز البحثية
الأخرى التي افتتحت م�ؤخرا ،يف جامعة قطر ،مثل مركز ريادة الأعمال،
ومركز درا�سات اخلليج ،ومركز العلوم والدرا�سات الإن�سانية ،ومركز التنمية
امل�ستدامة.
متيز
وهذه املراكز هي الأوىل من نوعها يف قطر ومت ت�صميمها لال�ستفادة من ُّ
جامعة قطر يف جمال تعدد التخ�ص�صات ،ولتعمل على العديد من املوا�ضيع
الهامة الواردة يف �أ�س�س التنمية الب�رشية واالجتماعية من
ر�ؤية قطر الوطنية  2030والأهداف والقيم الواردة يف ا�سرتاتيجيات
التنمية الوطنية.
وقد عززت الكثري من الأن�شطة البحثية التعاونية والوا�سعة النطاق �رشاكات
جامعة قطر مع امل�ؤ�س�سات الرائدة يف قطر ،ويف املنطقة وخارجها .ويف هذا
ال�صدد ،وقعت اجلامعة عدداً من االتفاقيات يف جماالت البحث والتدريب
ودعم الرعاية ،كان �آخرها اتفاقية تعاونية مع م�ؤ�س�سة قطر يف جمال البحث
والتطوير يف يوليو لإن�شاء برنامج دكتوراه متعدد التخ�ص�صات يف جميع
جماالت البحث .ومع ر�صيد �أبحاثها الذي تدعمه عدة مقاعد للأ�ستاذية،
توا�صل جامعة قطر تعزيز الأبحاث وتوفري فر�ص ال�ستفادة الطلبة القطريني
لإعدادهم للعمل م�ستقب ًال يف القطاعات املهنية بدولة قطر.

شؤون الطلبة

�أبدت وحدة �ش�ؤون الطلبة خالل العام الأكادميي حر�صها امل�ستمر على
تر�سيخ التزامها نحو جناح الطلبة .ويف �ضوء الزيادة الأخرية يف �أعداد
الطلبة ،انعك�س هذا االلتزام من خالل تكثيف اجلهود لتزويد الطلبة باخلربات
التعليمية املن�شودة لأجل خلق جيل من اخلريجني امل�ؤهلني الت�أهيل احلقيقي
للإ�سهام يف نه�ضة دولة قطر وتقدمها.
وقد متثَّلت �أبرز الإجنازات التي حتققت لهذا العام يف تخريج  1269طالب ًا
وطالبة من �ضمنهم  989خريجة و 280خريجاً ،حيث بلغ املعدل الرتاكمي
التميز الأكادميي لدى طالب
ل�ستني منهم  3.5و�أعلى ،مما ي�ؤكد على ّ
وطالبات جامعة قطر .وقد �رشّ ف ح�رضة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد
�آل ثاين �أمري البالد املفدى حفل التخرج ،يف حني ح�رضت �سعادة ال�شيخة هند
بنت حمد �آل ثاين نائب رئي�س املجل�س الأعلى للتعليم حفل تخرج الطالبات.
كما احتفلت اجلامعة بجائزة التميز التي منحت لربامج الإر�شاد الأكادميي
التابعة لها وملرور خم�س �سنوات على اعتماد دائرة الربنامج الت�أ�سي�س يف
اللغة الإجنليزية .ويجدر الإ�شارة هنا �إىل �أنه قد مت خالل هذا العام �إطالق
برامج التعلم الذاتي «برنامج اخلربة اجلامعية لل�سنة الأوىل»
.First Year Experience
وقد ان�صبت اجلهود خالل العام الأكادميي ب�شكل جلي على تر�سيخ جمموعة
من املبادئ ،نذكر منها على �سبيل املثال ت�شجيع الطلبة على متابعة
درا�ستهم �أي ا�ستبقائهم وتقدمي الإر�شاد لهم ومتكينهم من حتقيق النجاح
من خالل توفري خدمات الإر�شاد الأكادميي والدعم الالزمني للتعلم ولأجل
احل�صول على املنح الدرا�سية واالنخراط يف برنامج ال�سنة اجلامعية الأوىل
وامل�شاركة يف برامج التعلم القائم على التكنولوجيا .لذا� ،ست�سهم هذا اخلطوات
يف حتقيق الهدف الذي ت�صبوا �إليه اجلامعة املتمثل يف خلق جيل من الطلبة
املتميز �أكادميي ًا وبحثي ًا وتعزيز جهود اجلامعة وحتقيق الأهداف الواردة
يف اجلزء اخلا�ص بالتنمية الب�رشية من وثيقة ر�ؤية قطر الوطنية � 2030إىل
جانب حتقيق طموحات الدولة املتمثلة يف �سعيها نحو خلق جمتمع قائم
على املعرفة.
وقد �أدت اجلهود املتوا�صلة التي ُبذلت من �أجل توفري برامج للإر�شاد
الأكادميي وما يرتبط بها من ا�سرتاتيجيات بهدف تعزيز م�سرية الطلبة
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التميز الدولية التي متنحها
الأكادميية� ،إىل ح�صول اجلامعة على جائزة ُّ
« »NACADAوذلك نظري برامج الإر�شاد الأكادميي املتميزة التي تقدمها
اجلامعة ،مما يجعلها الوحيدة يف منطقة اخلليج وال�رشق الأو�سط التي حت�صل
على هذه اجلائزة املرموقة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعد هذه اجلائزة تعبرياً عن مدى التزام اجلامعة نحو
االرتقاء مبواردها وخدماتها لتمكني الطلبة من اكت�شاف مواهبهم
و�إبداعاتهم وقدراتهم.
وقد جاء �إن�شاء مركز الإر�شاد الأكادميي وا�ستبقاء الطالب ا�ستجابة
للحاجة �إىل بناء وتعزيز عالقة وطيدة مع الطلبة وذلك بهدف التعرف
على احتياجاتهم الأكادميية وغري الأكادميية والعمل على تلبيتها
ومتابعة تقدمهم.
كما تعمل خمتلف كليات اجلامعة على تقدمي الإر�شاد الأكادميي من خالل
مكاتب مت �إن�شاءها لهذا الغر�ض ت�ضم مر�شدين �أكادمييني مهمتهم تلبية
احتياجات الطلبة التابعني لكلياتهم ،حيث يقوم ه�ؤالء املر�شدين ب�إطالع
الطلبة على التخ�ص�صات وامل�سارات الأكادميية املتاحة لهم وم�ساعدتهم يف
عملية اختيار امل�ساقات التي تلبي اهتماماتهم و�أهدافهم على النحو الأمثل.
كما يتم م�ساعدة الطلبة يف �إعداد اخلطط الدرا�سية وتعريفهم بامل�صادر
واخلدمات واملرافق التي توفرها اجلامعة لهم �إىل جانب �إطالعهم على
ال�سيا�سات الأكادميية وما يرتبط بها من لوائح.
بالإ�ضافة �إىل ما ذكر ،يحر�ص كل من الكادر الإر�شادي والهيئة التدري�سية
على تبادل املعلومات و�إطالع كل منهم اجلانب الآخر على احتياجات
الطلبة بهدف تقدمي الدعم والإر�شاد لهم من خالل «نظام حتويل الطالب»،
فبهذه الطريقة يتم حتويل الطالب �إىل املركز املنا�سب لال�ستفادة من
اخلدمات ال�رضورية لت�سهيل موا�صلة م�شاركتهم وحتفيزهم �أكادميي ًا وفق
احتياجاتهم الفردية.
ومن الأ�ساليب الأخرى التي يتم تطبيقها لإ�رشاك الطلبة ،هي متكينهم وتعظيم
فر�ص جناحهم من خالل مركز دعم تعلم الطلبة وتدري�س الزميل للآخر عرب
برنامج «تدري�س الأقران» وتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية وكذلك امل�ساعدة
يف حتديد م�ساراتهم املهنية والوظيفية ،و�أي�ض ًا من خالل برنامج التميز
الأكادميي التي تهدف جميعها �إىل متكني الطلبة من ا�ستك�شاف وحتقيق
�أق�صى قدراتهم و�إمكاناتهم� .أما بالن�سبة للطلبة الذين يتم و�ضعهم حتت
الإنذار الأكادميي والذين يعانون من تدين يف م�ستوى �أدائهم الأكادميي
فقد مت تعديل ال�سيا�سات اخلا�صة بذلك يف عام  2013بهدف رفع م�ستوى
دافعتيهم ،ولال�ستفادة من خدمات الإر�شاد والتوجيه للتغلب على العوائق
التي حتول دون تعلمهم.

وتعد هذه العنا�رص جزءاً رئي�سي ًا من ا�سرتاتيجية تطوير جامعة قطر التي
ت�ضع اهتمامات الطالب ن�صب عينيها لأجل خلق بيئة تعلم داعمة من خالل
م�ساعدة الطلبة على االرتقاء مبهاراتهم ،وبالتايل تطوير قدراتهم التناف�سية
�سواء كطلبة بل و�أي�ض ًا يف مراحل الحقة عندما يتخرجون من اجلامعة
ً
ويلتحقون ب�سوق العمل.
�إن م�ساعدة الطلبة على اكت�ساب مهارات اللغة الإجنليزية يعد جزءاً �أ�سا�سي ًا
من �ضمن هذه اجلهود وذلك كون بع�ض ه�ؤالء الطلبة يلتحقون باجلامعة
وتنق�صهم الكفايات واال�ستعداد الالزم يف هذا اجلانب ،وبالتايل متكينهم من
حتقيق نتائج جيدة طوال فرتة درا�ستهم �إىل �أن يتخرجوا.
ومبا �أن �سوق العمل يف دولة قطر ي�ستجيب �إىل بيئة العوملة التي تعد
الإجنليزية اللغة امل�شرتكة فيها ،فقد �أظهرت جامعة قطر التزامها نحو �إعداد
�سواء على امل�ستوى الوطني �أو
طلبتها لالندماج يف �سوق العمل بنجاح ً
الإقليمي �أو العاملي ويف الوقت نف�سه تعزيز مهاراتهم يف اللغة العربية ،فكال
الهدفني ين�سجمان مع تلك القيم الواردة يف ر�ؤية قطر الوطنية .2030
ومن بني امل�شاريع الرائدة يف املجال الأكادميي التي يجري العمل على
تنفيذها م�رشوع «اكت�ساب لغة ثانية –� »SLAضمن الربنامج الت�أ�سي�سي
والذي من خالله تقوم جمموعة من الرتبويني �أ�صحاب اخلربة ممن يتقنون
لغتني بالتوا�صل مع �أولئك الطلبة الذين يعانون من �ضعف يف �أدائهم يف اللغة
الإجنليزية ،حيث يقوم ه�ؤالء الرتبويون بتقييم كل طالب ب�شكل فردي للتعرف
على التحديات وال�صعوبات التي يواجهونها وو�ضع احللول والأدوات الالزمة
للتغلب عليها.
ويعد هذا الربنامج من امل�شاريع الرائدة على م�ستوى املنطقة الذي يهدف �إىل
م�ساعدة الطلبة على الت�أمل يف عملية تعلمهم للغة ثانية وحتديد جوانب القوة
وال�ضعف لديهم ،وبالتايل و�ضع خطط وا�سرتاتيجيات فردية لكل منهم.
وي�شتمل هذا الربنامج على �أن�شطة متنوعة ،مثل ور�ش عمل تدريبية وجل�سات
فردية وعمليات تدخل داخل القاعات الدرا�سية التي ال تهدف فقط �إىل
التح�سني اال�سرتاتيجي لتعلم الطلبة بل كذلك �إك�سابهم مهارات �أ�سا�سية مثل
مهارات الت�أمل الذاتي والتفكري الناقد وو�ضع الأهداف.
ومن اجلدير بالذكر �أن ق�سم اللغة الإجنليزية يف الربنامج الت�أ�سي�سي كان
قد ح�صل على االعتماد منذ خم�س �سنوات يف دي�سمرب  2009من قبل هيئة
اعتماد اللغة االجنليزية ( ،)CEAوالتي تعترب اجلهة الر�سمية يف الواليات
املتحدة الأمريكية امل�س�ؤولة عن منح االعتماد لربامج اللغة الإجنليزية
املكثَّفة ،حيث �سيح�صل الربنامج على متديد �آخر لل�سنوات الع�رشة القادمة �إذا
ما ا�ستمر بتحقيق املعايري الأربعة والأربعني التي تن�ص عليها الهيئة.

وفيما يتعلق مببادرة اخلربة اجلامعية ( ،)FYEفقد دخلت اجلامعة املرحلة
النهائية من الدرا�سة الذاتية التي جتريها بغر�ض حتديد الفر�ص املتاحة
لإحداث التح�سن املطلوب والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل حتقيق م�ستويات
تعلَّم �أعلى وحت�صيل �أف�ضل لدى الطلبة وا�ستبقائهم وحتقيقهم النجاح .وتدرك
اجلامعة �أن ال�سنة الأوىل من الدرا�سة اجلامعية تعد فر�صة هامة وحتدي ًا
كبرياً للطلبة وذلك لأنها ت�ضع حجر الأ�سا�س لنجاحهم طوال �سنوات الدرا�سة
يف اجلامعة .فالهدف يتمثل يف و�ضع خطة م�ؤ�س�ساتية لتطوير الأ�ساليب
امل�ستخدمة يف توفري بيئة تعلم ت�ساعد الطالب امل�ستجد خالل ال�سنة الأوىل يف
االندماج يف احلياة اجلامعية ب�شكل عام ويف كليته ب�شكل خا�ص.
وفيما يتعلق بامل�صادر ،فقد مت جتهيز القاعات الدرا�سية مبختلف �أنواع
الأجهزة والأدوات احلديثة ناهيك عن البنية التحتية القائمة على �أحدث
�أنواع التكنولوجيا ،نذكر منها على �سبيل املثال نظام ت�صوير املحا�رضات
 Lecture Captureوال�سبورات الذكية و  CiscoWebExوخمتلف �أنواع
التقنيات امل�ساعدة لذوي االحتياجات اخلا�صة وخمتربات بحثية متطورة �إىل
جانب مباين ومرافق �صديقة للبيئة ومكتبة جمهزة مبختلف �أنواع امل�صادر
واملراجع .فقد كان لهذه العوامل الأثر االيجابي على �أ�ساليب التدري�س ويف
الوقت نف�سه خلق بيئة تعلم ي�شعر الطالب فيها باملتعة.
ويعد التعلم من خالل التكنولوجيا جانب ًا مهم ًا من �ضمن اجلوانب التي
تركِّز عليها جامعة قطر بغية حت�سني �أداء الطلبة وتعزيز خرباتهم الأكادميية
متا�شي ًا مع االجتاهات الدولية .ولأجل ذلك ،قامت جامعة قطر بتخ�صي�ص
كر�سي �أ�ستاذية التعليم التكنولوجي لإ�ضفاء قيمة �أكرب على البيئيتني البحثية
والأكادميية الواردتني يف ر�سالتها ولأجل تخريج جيل ميتلك املهارات
التكنولوجية التي متكنه من امل�ساهمة يف االقت�صاد القطري القائم على
املعرفة ،ويف الوقت نف�سه القدرة على التناف�س مع نظرائهم من متخلف
دول العامل.
وباحلديث عن التكنولوجيا امل�ساعدة ،فقد قامت جامعة قطر يف يناير
املا�ضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز التكنولوجيا امل�ساعدة «مدى» بهدف
تقدمي الدعم للطلبة ذوي الإعاقات وتزويدهم بالتقنيات والأجهزة املنا�سبة
وكذلك تقدمي الن�صح وامل�شورة لتعريفهم بالأجهزة التكنولوجية املنا�سبة
ضال عن تدريبهم على كيفية ا�ستخدام هذه التقنيات
لال�ستخدام ال�شخ�صي ،ف� ً
بهدف تعزيز فر�ص ح�صولهم على التعليم .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيتم تدريب
كل من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والعاملني يف ق�سم االحتياجات اخلا�صة يف
اجلامعة من �أجل االرتقاء مبعرفتهم بالتقنيات امل�ساعدة والنموذج القائم
على الدمج ليتمكنوا بدورهم من م�ساعدة الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة
على نحو �أف�ضل.
ي�شكِّل هذا الأمر جزءاً من التزام جامعة قطر امل�ستمر نحو التعليم ال�شمويل
القائم على الدمج مع توفري الفر�ص التعليمية لهذه الفئة من الطلبة لتنمية
مهاراتهم وكفاءاتهم واالرتقاء بها مع مراعاة االحتياجات املتغرية
ل�سوق العمل.
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ويف �أبريل املا�ضي ،مت عقد �سل�سلة من الور�ش التدريبية على لغة «بريل»
ا�ستفاد منها �أربعون طالباً ،حيث مت تنظيمها من قبل برنامج الت�أهيل
الوظيفي( )CSCالتابع ملركز اخلدمات الوظيفية وذلك بالتعاون مع املركز
الدويل لإعداد القادة.
كما مت تقدمي الدعم للطلبة الذين يخططون ملتابعة درا�ساتهم العليا �أو
االن�ضمام ل�سوق العمل من خالل تنظيم ملتقيات وفعاليات ،مثل معر�ض
الدرا�سة يف اخلارج و معر�ض البعثات الدرا�سية واملعر�ض املهني والعديد من
املعار�ض الذي مت تنظيمها يف خمتلف الكليات التابعة للجامعة .كما �أتيحت
الفر�ص للطلبة للتعرف على ملكية و�إدارة الأعمال وامل�شاريع اخلا�صة يف �أول
م�ؤمتر �إقليمي من نوعه مت تنظيمهم من قبل كلية الإدارة واالقت�صاد حتت
عنوان «دور ريادة الأعمال يف التنمية االقت�صادية» الذي عقد خالل الفرتة
من  25-24فرباير املا�ضي.

وقد حر�صت جامعة قطر على ت�سهيل فر�ص التحاق الطلبة بربامج تدريبية
داخلية �أو خارجية لدى جمموعة من امل�ؤ�س�سات الرائدة يف القطاع
احلكومي �أو اخلا�ص واملجتمع املدين باعتباره جزءاً من ا�سرتاتيجية
«التعلم باملمار�سة» الذي يهدف �إىل تعزيز تعلم الطالب داخل ال�صف من
خالل االنخراط العملي يف �أن�شطة امل�ؤ�س�سات وال�رشكات .وقد �شكّلت العديد
من مذكرات التفاهم واالتفاقيات التي و َّقعتها جامعة قطر مع امل�ؤ�س�سات
الأكادميية الدولية والوطنية والإقليمية فر�ص ًا رائعة لتطوير برامج
التبادل الطالبي وتوفري الفر�ص لهم للم�شاركة يف �إثراء خرباتهم
الثقافية والأكادميية.
وبالن�سبة لعالقة جامعة قطر ب�أولياء الأمور ف�إنها تعد �إحدى القنوات التي
ت�سعى من خاللها اجلامعة �إىل بناء �شبكة �شاملة من الدعم يف اجلامعة� .إن
الفعاليات التعريفية وخمتلف �أ�شكال امللتقيات التي يتم تنظيمها خالل العام،
تعد فر�صة �سانحة لربنامج التوا�صل مع �أولياء الأمور ملتابعة تعزيز عالقة
اجلامعة بهم ،حيث يتم �إ�رشاكهم يف اخلطط والعمليات التطويرية ويف اجلهود
التي ُتبذل بهدف حتفيز ودعم �أبناءهم وبناتهم �أثناء درا�ستهم اجلامعية.
ومن الأمثلة الأخرى على خططنا التي ُي َعد الطالب حمورها هو �إن�شاء مركز
جديد للطلبة وتطوير احلرم اجلامعي لي�ضم �سكن داخلي لهم .فالهدف من
امل�رشوع الأول هو توفري مرفق واحد يحتوي على كل ما يحتاجه الطلبة� .أما
امل�رشوع الثاين فقد مت تطويره خللق بيئة معي�شية جماعية مفعمة بالن�شاط،
حيث ميكن للطلبة من خاللها امل�شاركة يف الأن�شطة االجتماعية والتعليمية
والثقافية والرتويحية وبالتايل �إثراء احلياة اجلامعية لديهم.
و�سيعمل م�رشوع ال�سكن اجلامعي على دعم ر�سالة ور�ؤية اجلامعة من خالل
توفر مرافق �سكنية متكن الطلبة من التعلم والتطور والتعرف على �أ�ساليب
�إبتكارية وحتقيق النجاح .كما �سيتم �إدارة املرافق ال�سكنية من قبل دائرة
ال�سكن الطالبي التي مت �إن�شا�ؤها حديثاً ،حيث ال زال العمل جاري ًا على
امل�رشوع واجلهود التي تبذل لأجل ا�ستكماله بحلول العام الأكادميي القادم.
وتعد عيادة التغذية التي �أن�ش�أها ق�سم اخلدمات الغذائية وال�ضيافة خالل
العام احلايل من املبادرات الأخرى التي تتمحور حول الطالب ،حيث يقوم
جمموعة من �أخ�صائي التغذية بتقدمي اال�ست�شارات والن�صائح حول �أمناط
احلياة ال�صحية والعادات الغذائية ال�سليمة للطلبة.
وفيما يتعلق بخدمة املجتمع والأن�شطة االجتماعية التي يجري العمل على
تنفيذها خالل العام ،فقد �شارك الطلبة يف العديد من احلمالت والفعاليات،
نذكر منها على �سبيل املثال التوعية ال�صحية ب�ش�أن ال�سمنة وال�سكري
وال�رسطان والتربع بالدم �إىل جانب م�شاريع خريية كان لها الأثر الوا�ضح
على العديد من �رشائح املجتمع القطري .كما قام الطلبة بتنظيم العر�س
الثقايف الثامن «القرية الثقافية» ،حيث �ضم  33جناح ًا متثل  21دولة
قام الطلبة من خالله بتقدمي معرو�ضات متثل ثقافات الطلبة من خمتلف
اجلن�سيات ،حيث �أبرزت الروح ال�سائدة يف اجلامعة والقائمة على االحرتام

املتبادل والنوايا احل�سنة .وقد �شهد هذا احلدث ح�ضور وزير الثقافة وال�شباب
والريا�ضة �سعادة ال�سيد �صالح بن غامن بن ن�صار العلي وكذلك ممثلني عن
الهيئات الدبلوما�سية من البحرين وكوريا وال�سعودية و�سوريا والفلبني
واليمن وكبار موظفي جامعة قطر و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية و�أفراد من
املجتمع القطري.
كما احتفى الطلبة بالعديد من االجنازات والفوز ب�أعلى اجلوائز الأكادميية
التميز يف املجاالت غري الأكادميية ،والقيام ب�أدوار ريادية
والبحثية وكذلك ّ
يف قيادة العديد من احلمالت واملبادرات بهدف دعم احتياجات املجتمع .
�أما بالن�سبة خلريجي اجلامعة فقد كانوا مبثابة �سفراء جلامعة قطر حيث لعبوا
دوراً فعا ًال يف ت�سهيل الأن�شطة التوعوية وامللتقيات مثل «قهوة مع خريج»
وحفل مل �شمل اخلريجني ،كما تخلل ذلك فعاليات وملتقيات لأجل مواكبة �آخر
امل�ستجدات املتعلقة مبجال اهتمامات الطلبة وتخ�ص�صاتهم.
وقد �أظهرت �سل�سلة من الدرا�سات اال�ستق�صائية وا�ستطالعات الر�أي التي
عبوا عن ر�ضاهم عن املهارات
�أجريت خالل العام �أن  %85من الطلبة رّ
واملعارف التي اكت�سبوها خالل درا�ستهم يف جامعة قطر والتي من �ش�أنها �أن
ت�ساهم يف تعزيز فر�صهم ب�سوق العمل ،بينما ُذكِّر  %92من خريجي اجلامعة
�أنهم �سوف ين�صحون �أ�صدقائهم بالدرا�سة يف جامعة قطر �أو �أقاربهم ممن
يرغبون مبتابعة تعليمهم اجلامعي .وبالتايل ،تعك�س هذه النتائج مدى ثقة
اخلريجني يف قيادة اجلامعة وبراجمها الأكادميية والبحثية ويف �أع�ضاء
الهيئات التدري�سية �إىل جانب �إدراكهم لأهمية اخلدمات واملرافق التي توفرها
لهم اجلامعة.
ومبا �أنه من املتوقع قبول دفعات جديدة �أكرب من الطلبة للعام الأكادميي
القادم ف�ستعمل جامعة قطر على �ضمان ا�ستمرارية تعزيز تعلمهم �أثناء
املرحلة الت�أ�سي�سية �إىل جانب نظرائهم امللتحقني حالي ًا وكذلك تطوير بيئة
التعليم والتعلم وفق معايري عاملية نوعية بهدف تخريج متعلمني متميزين
وعلى �أرفع امل�ستويات الأكادميية .

مركز المواد
المتقدمة
ح َّقق مركز املواد املتقدمة جمموعة من النقاط البارزة خالل العام الأكادميي
مت�ضمن ًة على �سبيل املثال ت�أ�سي�س كر�سي �أ�ستاذية بالتعاون مع �رشكة
«�أملنيوم قطر» ،وتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز «تقنية النانو احليوية»
التابع جلامعة «ايوها» للن�ساء يف كوريا اجلنوبية ،واحل�صول على الرعاية
الذهبية من قبل �رشكة مري�سك-قطر لربنامج «البريق» املوجه لطلبة املدار�س
الثانوية.
ويف بداية العام الدرا�سي ،مت تعيني �أ�ستاذين من جامعة الرنويج للعلوم
والتكنولوجيا لإ�شغال كر�سي الأ�ستاذية يف جمال �صناعة الأملنيوم لل�سنوات
الثالث القادمة .و�سيتم اال�ستفادة من خربات وجتارب هذين الأ�ستاذين يف
جمال علوم وتكنولوجيا املواد لدى جامعة قطر ،واالرتقاء مب�ستويات التميز
يف الأبحاث والتدري�س والتدريب التي �سوف تعود بالفائدة الكبرية على
الطلبة احلاليني وامل�ستقبليني ،ومكانة املركز باعتباره رائداً يف جمال علوم
وتكنولوجيا املواد يف دولة قطر واملنطقة.
وتن�ص املذكرة املوقعة مع جامعة «ايوها» الكورية على �أن يلتزم املركز
ب�إ�رشاك الطلبة والهيئة التدري�سية من خالل زيارات تبادلية مع امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف خمتلف بلدان العامل بهدف تطوير عملية التعلُّم وكذلك تعزيز
التفاهم الدويل.
وت�ؤكد الرعاية الذهبية -التي حظي بها برنامج البريق وفق االتفاقية التي
�ستمتد لثالثة �سنوات -على العالقة اخلا�صة بني مركز املواد املتقدمة
و�رشكة مري�سك -قطر وجامعة قطر الذي يعك�س حر�صهم على تزويد الطلبة
بالأدوات وامل�صادر الالزمة لإ�رشاكهم يف الأن�شطة العلمية والبحثية ،بهدف
متابعة درا�ساتهم اجلامعية يف هذه املجاالت ،ويف الوقت نف�سه خلق جيل من
قادة امل�ستقبل للإ�سهام يف تنمية الدولة ،كما �ستكون مبثابة ال�ضمان لتحقيق
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منواً م�ستدام ًا وجناح برنامج البريق وامل�ساهمة يف ا�سرتاتيجيات التنمية
الوطنية وعملية التقطري.
وقد �أنهى برنامج البريق دورته ال�سابعة يف مايو  2014بعنوان « فلنكت�شف
املواد» و«�أنا باحث» يف مار�س و «الريا�ضة والعلوم» يف دورته الثانية يف
فرباير ،حيث ا�ستفاد من هذه الربامج  946طالب وطالبة من املرحلة الثانوية
من خمتلف املدار�س يف دولة قطر .وبالتايل بلغ �إجمايل من ا�ستفادوا من هذا
الربنامج  2534طالب ًا ممن ت�أثروا ب�أن�شطة الربنامج وفعالياته.
ويف �شهري �سبتمرب و�أكتوبر قام مركز املواد املتقدمة بتقدمي عر�ض عن
برنامج الربيق �أمام قمة «اكيونك�س» للتعلم  2030يف «جامعة واترلو» .وقد
�شارك امل�س�ؤولون عن الربنامج يف هذا احلدث وقدموا ورقة بعنوان «التعليم
خارج ال�صفوف يف قطر» ،حيث �أبرزوا مبادرة العلوم للمرحلة الثانوية
كنموذج ال�سرتاتيجيات التعليم االبتكاري .كما ت�ضمن العر�ض فيلم ًا عن
برنامج البريق ودوره يف امل�ساهمة يف حتقيق �أهداف ر�ؤية قطر 2030
والدعم الذي حظي به من جامعة قطر وال�رشكاء الرئي�سني يف قطر من مدار�س
ومديري مدار�س ومعلمني و�أولياء �أمور وطلبة.
وجاءت م�شاركة وفد من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بناءاً على دعوة من «معهد
بريميرت للفيزياء النظرية» يف جامعة واترلو التي ت�ست�ضيف مبادرة واترلو
العاملية للفيزياء (. )WGSI
وقد ان�ضم وفد الربنامج �إىل نظرائهم الرتبويني و�أ�صحاب االبتكارات
والعاملني يف جمال التعليم واجليل القادم من القادة من خمتلف دول العامل
يف هذا احلدث الهام الذي هدف �إىل ا�ستك�شاف �أف�ضل املمار�سات واملبادرات
الواعية يف التعليم التي تهدف �إىل متكني طلبة املدار�س الثانوية من حتقيق

�إمكاناتهم و�إبداعاتهم وكذلك امل�ساهمة يف  »Equinox Blueprintالذي
يت�ضمن تو�صيات وا�ضحة حول بناء مدار�س القرن الواحد والع�رشين التي
تعزز مهارات التفكري الناقد و�أ�سلوب حل امل�شكالت واالبتكار.
وقد عمل املركز من خالل �سل�سلة من امللتقيات على م�ضاعفة جهوده لتو�سعة
نطاق �أهدافه البحثية لي�صبح �رشيك ًا رائداً لأجل امل�ساهمة يف الثقافة البحثية
يف جامعة قطر وعلى م�ستوى الدولة.
وقام املركز بعقد امللتقى ال�سنوي اخلام�س لعلوم وهند�سة املواد يف �شهر
فرباير  2014بالتعاون مع جامعة تك�سا�س �أي اند �أم يف دولة قطر حتت
عنوان «مواد من �أجل م�ستقبل قطر» .وقد �شارك يف هذا امل�ؤمتر ُنخبة من
الباحثني واملحا�رضين من جامعة قطر ،وجامعة تك�سا�س �أي اند �آم– قطر،
ومعهد قطر للأبحاث البيئية والطاقة ،وجامعة فرييرا ،و�رشكة �شل – قطر،
وقابكو حيث تناولوا �آخر امل�ستجدات يف جمال �أبحاث املواد والدور املهم
الذي تلعبه يف توفري الدعم الالزم لقطاع ال�صناعة والأبحاث يف قطر .و�ضم
احلدث حوايل  160خبرياً من الو�سطني الأكادميي والبحثي ،من القطاع
احلكومي وقطاع ال�صناعة  ،وقاموا خالله مبناق�شة وعر�ض جمموعة من
املوا�ضيع ذات �صلة مبحور امللتقى حيث �أتاح هذا امللتقى الفر�صة لبناء
املزيد من التعاون يف العديد من املجاالت والتخ�ص�صات.
ومن �أبرز الفعاليات التي نظمها املركز بالتعاون مع مركز قطر للتكنولوجيا
الهيدروليكية ا�ست�ضافته للأ�سبوع الثالث للأملنيوم يف �شهر مايو ،حيث مت
�إلقاء ال�ضوء على البيئات والتطبيقات اجلديدة للأملنيوم ،واحللول اخل�رضاء،
والعمليات والتكنولوجيا ،والتعاون يف جمال الأبحاث.
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وقد �شاركت جمموعة من طلبة وباحثي مركز املواد املتقدمة من خالل
عرو�ض و�أوراق عمل قدموها خالل الندوات �إىل جانب العديد من اخلرباء
وكبار مديري املركز وممثلني عن �رشكة هيدرو ،و�أملنيوم قطر ،واجلامعة
الرنويجية للعلوم والتكنولوجيا ،وغرفة جتارة و�صناعة قطر ،ومركز علوم
ضال عن
املواد يف قطر ،و�رشكة قطر للطاقة ال�شم�سية ،وجرنال �إلكرتيك ،ف� ً
م�ستخدمي منتجات �رشكة قطر للأملنيوم من تركيا وجنوب �أفريقيا ودول
جمل�س التعاون اخلليجي .وقد ت�ضمن برنامج الفعالية م�سابقة لت�صميم مل�صق
بحثي حيث تلقت غالبية ما مت تقدميه من مل�صقات الدعم من ال�صندوق
القطري للبحث و�رشكا�ؤنا من القطاع ال�صناعي.
ومن الأمثلة الأخرى على جناحات املركز يف الأن�شطة البحثية خالل العام
الأكادميي ح�صوله على اجلائزة الأوىل يف برنامج خربة الأبحاث للطلبة
اجلامعيني  UREPيف دورته اخلام�سة ع�رشة ،وح�صوله على املرتبة الثالثة
يف برنامج الأولويات الوطنية يف البحوث ( )NPRPيف دورته ال�سابعة،
�إىل جانب بناء عالقات تعاون يف املجال البحثي مع العديد من ال�رشكاء.
املمولة من
ويجدر الإ�شارة �إىل �أنه �سيجري العمل على تنفيذ البحوث
َّ
«برنامج الأولويات الوطنية يف البحوث» بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة
الإ�سكندرية وجامعة �سنغافورا الوطنية.
لقد امتد التعاون يف املجال البحثي لي�شمل قطاع ال�صناعات وامل�ؤ�س�سات
الوطنية والإقليمية والدولية باعتباره حمور تركيز رئي�سي ولكونه يلعب دوراً
م�ساعداً يف هذه اجلهود من خالل جمل�سه اال�ست�شاري رفيع امل�ستوى الذي مت
ت�شكيله خالل العام الأكادميي احلايل.
ومن امل�شاريع املتميزة التي مت �إطالقها ذلك امل�رشوع الذي جرى تنفيذه
يف �شهر نوفمرب مع �رشكة «قطر �ستيل» والذي در�س �أمناط الت�آكل يف حديد
الت�سليح املغطى مبادة الأيبوك�سي يف املختربات ومواقع ا�ستخدامه الفعلية
يف امل�شاريع� .شارك يف هذا امل�رشوع خرباء يف جمال ال�صناعات املعدنية
وعلماء يف مواد البناء وكذلك طلبة من خمتلف التخ�ص�صات.
ويف �سبيل �إن�شاء املزيد من ال�رشاكات التعاونية مع �رشكة هيدرو �أملنيوم
الرنويجية وقطر للأملنيوم وجامعة الرنويج للعلوم والتكنولوجيا بهدف
تو�سعة نطاق الأبحاث يف جمال ا�ستخدامات الأملنيوم يف قطر ،وا�ست�ضاف
املركز حما�رضة حول «الأبحاث التعاونية يف جمال ا�ستخدامات الألومنيوم»
كجزء من فعاليات �أ�سبوع الألومنيوم .كما عقد املركز ندوة بعنوان «�أبحاث
الألومنيوم يف قطر» يف اليوم الرابع ،حيث ا�شتمل على كلمة �ألقاها نائب
رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون البحث العلمي وكذلك عرو�ض قدمها جمموعة من
الطلبة والباحثني.

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،و ّقع مركز املواد املتقدمة مع �رشكة هيدرو �ألومنيوم
اتفاقية يتم مبوجبها تطوير م�شاريع بحثية ذات �صلة بتعزيز «التعلم من
خالل املمار�سة» وتنفيذ �أن�شطة تدريبية تطبيقية حول م�شاريع ذات �صلة
بعملية �إنتاج الألومنيوم .
خالل العام ،ن�رشت الهيئة التدري�سية التابعة ملركز املواد املتقدمة  41ورقة
بحثية مت تقييمها من الزمالء ،حيث مت اختيارها كف�صول من ثالثة كتب
وجمالت مت�ضمنة عامل الت�أثري .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تقدم �أع�ضاء املركز بطلب
للح�صول على اعتماد ثالثة ابتكارات كملكية فكرية ،كما مت �إبراز م�ستوى
خربات �أع�ضاء املركز من خالل �إجنازات مديره املتمثلة بح�صوله على جائزة
التميز من االحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات للعام  2014حيث
ُّ
مت اختياره من بني قائمة من الباحثني من امل�ؤ�س�سات الأكادميية والبحثية
ومراكز البحوث وال�رشكات ال�صناعية يف منطقة اخلليج وال�رشق الأو�سط.
ومن الإجنازات الأخرى التي تحُ �سب للمركز كانت رفعه مل�ستوى اعتماد االيزو
رقم  17025الذي مت احل�صول عليه يف � 2010/2009إىل الفئات اخلم�سة
التالية ASTM D1238, ASTM D638, ASTM E 415, ASTM E :
.18, and ASTM E8/E8M
وميتلك املركز حالي ًا  28م�رشوع ًا قيد التنفيذ خالل هذا العام ،حيث �سيوا�صل
تقدمي خدمات وفر�ص التطوير املهني والتدريب للم�ؤ�س�سات العاملة �ضمن
القطاعات ال�صناعية والأكادميية واحلكومية يف جمال علوم وهند�سة املواد،
حيث ا�شتملت على  3019حتلي ًال و 18ور�شة عمل تدريبية للم�ؤ�س�سات
وال�رشكات ال�صناعية واملجتمع �سل�سلة من اخلدمات مت تقدميها لـ  409عميل.

مركز الدراسات
البيئية
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حقق املركز جمموعة من الإجنازات خالل العام الأكادميي والتي عك�ست
التميز الأكادميي والبحثي يف جمال
تطوره املتنامي كمركز رائد يف ُّ
م�ستوى ُّ
احلياة البحرية والبيئية يف دولة قطر واملياه املحيطة بها .ومن �أبرز الأن�شطة
التي نفذها املركز خالل العام تطوير املحطة البحرية والأر�شفة الإلكرتونية
للبيانات التي ميتلكها املركز و�إطالق مرحلة جديدة من م�رشوع مراقبة
ال�سالحف يف منطقة را�س لفان ال�صناعية �إىل جانب النتائج املتميزة التي مت
حتققيها وعقد �رشاكات جديدة مع العديد من اجلهات.
ويجري العمل على قدم و�ساق من �أجل االنتهاء من �إن�شاء املحطة البحرية يف
منطقة را�س لفان خالل العام .وت�ضم املحطة �أبنية الق�سم الإداري الرئي�سي
جلامعة قطر واملخترب والق�سم الثاين ي�شتمل على مزرعة لرتبية الأ�سماك
تابعة لإدارة م�صائد الأ�سماك يف وزارة البيئة .ومن املتوقع �أن يتم ت�سليم
ق�سم جامعة قطر يف الأ�شهر الثمانية القادمة ،ويتبعه بعد ذلك ق�سم وزارة
البيئة مبدة ق�صرية.
وتعد املحطة من �ضمن العديد من امل�شاريع التي تربز العالقة الوطيدة التي
يتمتع بها مركز الدار�سات البيئية مع الوزارة .وقد برز ذلك جلي ًا من خالل
اجلائزة التكرميية التي منحتها الوزارة يف فرباير ،وذلك تقديراً للتعاون
املتبادل يف جمال حماية البيئة القطرية واملوارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بالأر�شفة الرقمية ،فقد �رشعت وحدة اال�ست�شعار عن بعد
املعلومات اجلغرافية التابعة للمركز ب�إجراء ت�صنيف علمي لكامل املجموعات
اخلا�صة مبركز الدرا�سات البيئية من �صور عرب الأقمار ال�صناعية و�صور
جوية وبيانات قيا�س �أعماق املياه وبيانات نظم املعلومات اجلغرافية
( .)GISو�ست�شتمل املهمة التي �سيقوم بتنفيذها باحثوا مركز الدرا�سات البيئة

على ت�صنيف و�أر�شفة الكم الهائل من البيانات املوجودة لدى املركز ذات
ال�صلة بالبيئة يف قطر واخلليج� ،إىل جانب البيئات البحرية واملياه ال�ساحلية
والعوامل البحرية املادية واخلرائط الرقمية.
�سوف يوفّر الأر�شيف جمموعة من امل�صادر الهامة للعاملني يف مركز
الدرا�سات البيئية وللباحثني املحليني والإقليميني والدوليني واجلهات
الدولية املعنية بالبحوث وكذلك الطلبة الذين يعتمد عملهم على البيانات
اجلغرافية املكانية الرقمية ،حيث �سيتم و�ضعها على خادم خم�ص�ص لذلك
على �أن يتم تنظيم عملية الو�صول �إليها مع توفري ن�سخ احتياطية لتعزيز �أمن
البيانات وحمايتها كونها تعترب م�صدراً ذو قيمة لقطر وجلهودها الرامية
لبناء ثقافة البيئة التاريخية والرتاثية كما جاء يف ر�ؤية قطر الوطنية
وا�سرتاتيجياتها التنموية.
ومتا�شي ًا مع �أهداف عملية الأر�شفة والتوثيق ،قام املركز ب�إن�شاء جمموعة
املراجع للحياة البحرية البيولوجية املتنوعة التي تتميز بها دولة قطر.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تابعت وحدة الو�سائط املتعددة يف املركز تطوير جمموعة
من ال�صور لعينات من الكائنات احلية جنب ًا �إىل جنب مع جمموعة كبرية من
الن�سخ والر�سوم التو�ضيحية من عدة مواقع على الإنرتنت ،والتي �سوف ت�ساعد
يف حتديد الكائنات املجهولة التي يتم احل�صول عليها من الروا�سب البحرية
و�شباك ال�صيد� ،أو تلك التي �ستتم م�شاهدتها يف ال�صور التي تلتقط لأعماق
البحر �أو من خالل �أفالم الفيديو.
ودخل م�رشوع را�س لفان اخلا�ص «ب�سالحف منقار ال�صقر» مرحلة جديدة
من مراحل النقا�ش ،وذلك بعد املحادثات التي جرت بني ممثلني عن املركز
ووفد مدينة ر�أ�س لفان ال�صناعية ،وممثل وزارة البيئة ،حول اال�ستعدادات

والتفا�صيل الفنية للم�رشوع ،وذلك يف وقت مبكر من مو�سم تع�شي�ش
ال�سالحف .ومتثلت املرحلة الأوىل يف بناء �سياج على �شاطئ منطقة «فويرط»
ملنع املركبات من دخولها ،ولتمكني فريق الباحثني يف املركز من �إجراء
�أبحاث حول تع�شي�ش هذا النوع من ال�سالحف و�ضمان حمايتها .وقام الفريق
املتواجد طوال الوقت على �شاطئ هذه املنطقة بر�صد �أنثى هذا النوع من
ال�سالحف التي جاءت �إىل ال�شاطئ لت�ضع بي�ضها ،ونقل الأع�شا�ش �إىل مناطق
حممية ،وكذلك مراقبة رحلة ال�سالحف منذ اللحظة التي تخرج من البي�ضة
وحتى عودتها اىل البحر.
وقد بد�أ املركز العمل على م�رشوع حماية ال�سالحف منذ  ،2002بينما دخل
م�رشوع �سالحف منقار ال�صقر عامه ال�سابع ع�رش.
ومن بني العديد من النتائج التي مت التو�صل �إليها املتعلقة مبوارد احلياة
الطبيعية والبيئية يف قطر ،اكت�شاف املركز ل�صخور تعود �إىل الفرتة
اجلورا�سية يف البالد حتتوي على كميات اقت�صادية من النفط .كما اكت�شفت
درا�سة بعنوان “Startigraphic and facies analysis of the Upper
 ”’Jurassic Arab ‘Cكميات تبلغ ن�سبتها  %89من �إنتاج قطر للنفط تكمن
يف �أعماق الأر�ض مب�سافة � 13000إىل  17000قدم ،حيث تبينَّ �أن �أهم هذه
احلقول تقع بالقرب من �شواطئ منطقة «دخان» و�أخرى بحرية يف منطقة
«العد ال�رشقي» و«بو احلنني» .كما ت�ضمنت الدرا�سة بحث ًا هام ًا حول ت�صنيف
الطبقات املختلفة والبقايا احليوانية للمنطقة العربية  ،Cوالتي تعد واحدة
من �أهم الطبقات التي حتتوي املخزون النفطي لدولة قطر.
وقد مت عر�ض نتائج الدرا�سة �أمام امل�ؤمتر الدويل التا�سع للحقبة اجلورا�سية
الذي انعقد بني ال�ساد�س والتا�سع من يناير يف مدنية جايبور يف  2014يف
الهند ،حيث ح�رض هذا امل�ؤمتر ما يزيد على  100باحث من خمتلف دول
العامل .وقد مت خالل هذا امل�ؤمتر تناول العديد من املوا�ضيع ذات ال�صلة
بالفرتة اجلورا�سية التي تعود �إىل ما يزيد على  144مليون �سنة والتي
ا�ستمرت ملدة  60مليون �سنة .كما مت خالله �إلقاء ال�ضوء على اجلوانب
االقت�صادية لل�صخور اجلورا�سية بالن�سبة للعديد من الدول ،على �سبيل املثال
احتواءها على النفط واملعادن.
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كما �أبرزت الدرا�سة م�ستوى البحوث التي يجريها مركز الدرا�سات البيئة بغية
حتديد وتوثيق واحلفاظ على املوارد الطبيعية يف دولة قطر �إىل جانب �أن هذه
البحوث ميكن �أن تقدم �إجابات هامة على الكثري من الأ�سئلة التي يطرحها
الطلبة الذين يدر�سون الآثار واجليولوجيا والعلماء والباحثني يف دولة
قطر وخارجها.
وعمل مركز الدرا�سات البيئية خالل العام الأكادميي على بناء واالرتقاء
بالعديد من العالقات التعاونية وال�رشاكات مع جمموعة من امل�ؤ�س�سات
واملنظمات ،مثل معهد الدرا�سات البحرية التابع جلامعة ال�رشق الأو�سط
للتقنية يف تركيا ،ودائرة م�صائد الأ�سماك القطرية ،وجامعة باجورر يف
اململكة املتحدة ،واملعهد الكويتي للأبحاث العلمية ،وجامعة ال�سلطان
قابو�س ،وجامعة باري�س ،وجامعة  ETHيف �سوي�رسا ،و�إدارة مراقبة البيئة يف
وزارة البيئة القطرية.
وقد با�رش املركز كذلك بتنفيذ العديد من الدرا�سات التي تهم املجتمع مثل
م�رشوع مدينة بروة ،وقرية بروة ،وم�رشوع م�ست�شفى الوكرة ،وم�رشوع را�س
�أبو عبود ،وكذلك م�رشوع جزيرة الب�شريية.
ومن �أوجه امل�شاركة التي يقوم بها املركز هي توفري البيانات الالزمة
مل�رشوع التقاطع ال�رشقي الذي يعد واحد من �أهم امل�شاريع اال�سرتاتيجية
يف قطر والذي من املتوقع �أن يحدث حت�سن ًا نوعي ًا يف حركة املرور يف
مدينة الدوحة ،عن طريق بناء جمموعة من اجل�سور والأنفاق لربط املنطقة
البحرية الغربية «الغونا» مبطار حمد الدويل اجلديد ،وخالل االجتماع الذي
عقد يف �أبريل ني�سان املا�ضي مع الفريق الهند�سي من �رشكة «Tunnel
 »Engineering Cosultatntsمت عر�ض ت�صور عن امل�رشوع �أمام �أع�ضاء
مركز الدرا�سات البيئية حيث ناق�ش الطرفان فر�ص التعاون بينهما.
ولأجل بناء عالقات تعاون يف املجاالت الأكادميية والبحثية مع جامعة
 IMSالرتكية ،ا�ست�ضاف املركز حما�رضة بعنوان «حماكاة للظاهرة
الفيزيائية يف املياه الرتكية والبحر الأ�سود» ،حيث مت دعوة �أ�ستاذ من
اجلامعة وزيارة خمتربات اجلامعة ،بهدف ا�ستخدام مرافق و�أجهزة �سفينة
الأبحاث البحرية جنان م�ستقب ًال لدرا�سة الظاهر البحرية يف املياه القطرية.

ودخل امل�رشوع امل�شرتك «حتديد موائل الأ�سماك لتنفيذ �أ�سلوب النظام
الإيكولوجي يف �إدارة م�صائد الأ�سماك» عامه الثالث والأخري ،والذي كان
بني مركز الدرا�سات البيئية و�إدارة م�صائد الأ�سماك وجامعة باجنور .وكان
الهدف من هذا امل�رشوع �إيجاد م�صائد �أ�سماك م�ستدامة من خالل التعرف على
الت�أثريات البيئية الوا�سعة على �أن�شطة الأ�سماك وت�سهيل عملية تنفيذ خطط
حلماية املواطن الطبيعية التي تعي�ش فيها الأحياء املائية ،واحلد من ت�أثري
عملية ال�صيد على النظام الإيكولوجي من خالل الإدارة املكانية والتدابري
التقنية .ويتطلب هذا الأمر معرفة بتوزيع ونطاق تواجد الكائنات احلية التي
تعي�ش يف قاع البحر والأنواع احلية التي ي�ساورنا القلق ب�ش�أن احلفاظ عليها
وحدود موائلها الطبيعية .وقد ا�ستخدمت الأجهزة واملرافق التي حتويها
�سفينة البحث «جنان» والذي من املتوقع �أن ت�ساهم النتائج التي مت التو�صل
�إليها يف دفع ما تقوم به قطر من تطبيقات جتعلها يف طليعة الدول من حيث
ا�ستخدام �أ�ساليب جديدة يف �إدارة م�صائد الأ�سماك على م�ستوى املنطقة.
وبالن�سبة للتعاون بني مركز الدرا�سات البيئية وجامعة باجنور فقد �شهد رحلة
بحرية لأغرا�ض بحثية كانت قد انطلقت يف �أبريل �ضمت فريق من علماء
البحار من كال الطرفني ،بهدف درا�سة البيئة البحرية للمياه ال�ساحلية يف
قطر .وقام الفريق امل�شرتك بجمع �صور للأماكن التي تعي�ش فيها الأحياء
البحرية يف قاع البحر ،وكذلك عينات لكائنات بحرية ع�ضوية وبيانات
�إ�ضافية بهدف فهم العالقة بني مياه اخلليج وقاع البحر ب�صورة �أف�ضل.
وقام الفريق با�ستخدام كامريا خا�صة لدرا�سة ال�شُ عب التي يتواجد بها املحار
وكانت تبعد م�سافة املنطقة من � 20إىل  30مي ًال عن �شواطئ الدوحة .وكانت
املنطقة �ضحلة ذات �إنتاجية عالية من املحار ،والتي تدعم احلياة البحرية
املتنوعة والتي تعترب كذلك منطقة �صيد ذات �أهمية ثقافية وتقليدية.
وتعد هذه الرحلة البحرية البحثية جزءاً من التعاون املتوا�صل يف جمال
العلوم والأبحاث البحرية بني الأطراف املعنية ،حيث �أبرزت قدرة ال�سفينة
جنان على �إجراء عمليات ا�ستق�صاء هامة ت�ؤدي �إىل الك�شف عن بيانات ت�ساعد
يف �صياغة ال�سيا�سات البيئية الوطنية وفق الأهداف الواردة يف ر�ؤية قطر
 2030وا�سرتاتيجية التنمية الوطنية.
ومن الأمثلة الأخرى على النجاحات التي حققها املركز لهذا العام يف
جمال الأبحاث ح�صوله على منحتني يف �إطار برنامج الأولويات الوطنية
يف البحوث وجائزة �أخرى يف م�ؤمتر الأبحاث ال�سنوي  2013الذي تنظمه
م�ؤ�س�سة قطر (.)QF ARC ’13
ومن امل�شاريع التي حازت على جوائز كانت «العمليات البيولوجية اجلغرافية
يف ال�سبخات يف قطر  :تقييم دور امليكروبات يف ت�شكيل الدولوميت واملعادن
الأخرى يف بيئة متتاز بن�سب عالية من التبخر» الذي �سوف يتم تنفيذه
بالتعاون مع جامعة  ETHيف �سوي�رسا �إىل جانب درا�سة �أخرى التي �سيتم
تنفيذها «العمليات الأيكولوجية ووظائف النظام البيئي يف املناطق اجلافة
التي حتوي نباتات املانغروف» وذلك بالتعاون مع جامعة باجنور ،حيث
تعترب هذه الدرا�سة امتداداً للبحث ال�سابق الذي مت �إجراءه �ضمن الدورة الثالثة
من برنامج الأولويات البحثية الوطنية.
وقد فازت �إحدى الباحثات من مركز الدرا�سات البيئية باملركز الأول يف
م�ؤمتر الأبحاث ال�سنوي  2013الذي تنظمه م�ؤ�س�سة قطر متفوق ًة على 500
عامل وباحث من خمتلف التخ�ص�صات واملجاالت ذات ال�صلة بالطاقة
والبيئة عن درا�ستها بعنوان «قيا�س ومنذجة انبعاث ثاين �أك�سيد الكربون من
املركبات يف مدينة الدوحة».

أمثلة أخرى على أنشطة بحثية:
التغريات املادية يف مياه
 االنتهاء من درا�سة امتدت لثماين �سنوات حولّ
البحر من حيث امللوحة والكثافة .وقد �سلَّطت الدرا�سة ال�ضوء على االجتاهات
املتعلقة باخل�صائ�ص املادية ملياه البحر يف قطر خالل ال�سنوات الثمانية
املا�ضية ومقارنة نتائج هذه الدرا�سة بالبيانات الدولية بهدف فهم التغريات
املادية التي ت�ؤثر على احلياة البحرية والكائنات التي تعي�ش فيها.
 �إجراء حتليل للكائنات احلية وتوثيق النتائج من قبل فريق من علماءالبحار التابع للمركز .وقد مت من خالل خمترب الأحياء اخلا�ص باملركز القيام
با�ستعادة وحفظ وحتديد م�ستوى هذه الكائنات �ضمن �أ�صناف الكائنات احلية
املتو�سطة املوجودة يف الروا�سب البحرية ،والكائنات احلية الكبرية ،والعوالق
احليوانية والنباتية والطحالب والأع�شاب البحرية ،يف منطقة اخلليج العربي
واملياه القطرية� ،إ�ضافة �إىل الطفيليات يف الأ�سماك.
 التعاون بني وحدة اال�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية ،وجامعةال�سلطان قابو�س يف عمان ،لدرا�سة وحتليل اخل�صائ�ص املادية والكيميائية
والبيولوجية للمياه القطرية والعمانية .كما قامت الوحدة �أي�ض ًا بر�سم خرائط
هيدروغرافية للملوثات يف منطقة اخلليج العربي ،ومنطقة اخلور ،ومياه
البحر واملياه اجلوفية يف را�س لفان ورا�س �أبو عبود وبروة ومراقبة
الثدييات البحرية.
 �سل�سلة من الدرا�سات لتقييم جودة الهواء �أجرتها جمموعة �أبحاث جودةالهواء خالل العام ل�صالح م�رشوع مدينة بروة ،وم�رشوع م�ست�شفى الوكرة
وم�رشوع تطوير الطرق الرئي�سة وكذلك ل�صالح العديد من امل�شاريع
ال�صناعية ال�صغرية.
 ت�ضم م�شاريع مدينة بروة وقرية بروة وبراحة بروة ورا�س �أبو عبود قائمةبالدرا�سات التي نفذتها جمموعة تقييم الأثر البيئي( )EIAلتحليل وتوثيق
اجلوانب القانونية واالجتماعية االقت�صادية مرتبطة بامل�شاريع املقرتحة
وكذلك ور�صدها واحلد من ت�أثرياتها على البيئة.
 ا�شتملت امل�شاريع التي نفذتها جمموعة الأبحاث اجليوتقنية خاللالعام على ت�صوير مقطعي لتحديد ن�سبة املقاومة يف م�رشوع مدنية بروة
وال�ضاحية والدوحة وحتليل نوعية الروا�سب و�أنواعها يف جزيرة الب�شريية
دخل مياه البحر.
ويعد تدريب املوظفني من املحاور الهامة التي يحر�ص املركز عليها
لرفع م�ستوى قدراتهم كونه مركزاً رائداً يف جمال الأبحاث البحرية على
للتميز يف هذا املجال بالن�سبة للباحثني والعلماء
م�ستوى املنطقة ،ومنارة
ُّ
واملتعاونني من خمتلف دول العامل.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،شارك موظفو املركز يف العديد من الربامج التدريبية
يف دولة قطر وخارجها ،نذكر منها على �سبيل املثال تلك الدورة التي نظمها
املعهد الكويتي للأبحاث العلمية التي تناولت �أ�ساليب التحليل احلديثة،
وور�شة عمل عن ا�ستخدام  ICP-MS-QQQقدمتها �رشكة Agilent
� Technologies Companyإىل جانب جل�سات تدريبية على برنامج
التحليل الإح�صائي  SPSSملوظفي مركز الدرا�سات البيئة امل�س�ؤولني
عن عمليات التحليل قدمها ق�سم الإح�صاء يف كلية الآداب والعلوم ،وكذلك
الربنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة البيئة بعنوان «طرق حتديد وعزل
نيماتود يف الرتبة وجذور النباتات» ،وجل�سات تدريبية حول مكافحة احلرائق
التدرب على
والأمن وال�سالمة نفذتها دائرة العلميات يف جامعة قطر بهدف ّ
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�أ�ساليب التعامل مع احلوادث التي قد تقع يف املختربات .كما مت تعريف
املوظفني بالعديد من املوا�ضيع ،مثل التطبيقات الرئي�سية لعلم الوراثة
اخللوية ومراقبة املحيطات يف ُعمان حيث ُنفِّذت على �شكل حما�رضات �ألقاها
خرباء من جامعة باري�س وم�ؤ�س�سة . Lighthouse R&D Enterprise Inc
وقدم مركز الدرا�سات البيئية خالل العام العديد الربامج واخلدمات التدريبية
ل�صالح امل�ؤ�س�سات احلكومة والقطاعني ال�صناعي واخلا�ص—على �سبيل
املثال دورة منوذجية يف مو�ضوع ت�شتيت الهواء �شارك فيها جمموعة من
خرباء البيئة من خمتلف القطاعات النفطية وال�صناعية وحتليل الروا�سب يف
املياه والرتبة والبحار يف املختربات.

 تعد حمالت التوا�صل لإ�رشاك املجتمع القطري لرفع م�ستوى الوعيالبيئي من املحاور التي يركز مركز الدرا�سات البيئية عليها .ففي �شهر �أبريل
املا�ضي� ،شارك املركز يف املعر�ض ال�سنوي للبيئة الذي تنظمه �رشكة قطر
للبرتول �إىل جانب مركز جامعة قطر للبحث العلمي ومركز املواد املتقدمة
ومركز معاجلة الغاز وذلك بالتعاون مع دائرة العالقات اخلارجية ،حيث م ّثل
هذا احلدث فر�صة للمركز لتعزيز �أن�شطته يف جمال احلفاظ على البيئة.
وقد �شكّل االجتماع الذي نظمته ال�سفارة الربيطانية يف الدوحة يف مار�س
املا�ضي بح�ضور �سمو الأمري ت�شارلز فر�صة كبرية حيث قام املركز خالله
بعر�ض ما �أجنزه من �أعمال و�أن�شطة مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على البحث

الذي مت �إجراءه على ظهر �سفينة الأبحاث «جنان» .وقد ح�رض هذا امللتقى
العديد من الباحثني والعلماء املهتمني باحلفاظ على البيئة يف دولة قطر.
�أما فيما يتعلق ب�أن�شطة التوا�صل مع املدار�س الثانوية ،قام املركز بتقدمي
خدمات الإر�شاد ملجموعة من الطالبات من مدر�سة �أمامة الثانوية للبنات
�ضمن حملة بعنوان «ال لل�سباحة يف ال�شواطئ غري الآمنة» وذلك للإعداد لورقة
علمية بعنوان «التيارات البحرية ك�سبب رئي�سي حلاالت الغرق يف قطر بني
 .»2013-2012ومت خالل هذا الربنامج تعريف الطلبة بالتيارات البحرية
واجلزر الربيعي مبا ي�سمى (ال�شياح)  ،كونه من الأ�سباب الرئي�سة للغرق يف
املياه القطرية .وقد مت تزويد الطالبات ب�صور من الأقمار ال�صناعية للمياه
ال�ساحلية القطرية مل�ساعدتهم يف بحثهم.
من �أ�شكال التعاون الأخرى التي تعك�س حر�ص املركز امل�ستمر على التوا�صل
مع املجتمع� ،إ�صدار جملة «الركيات» الف�صلية ون�رشة الروا�سي الإخبارية
الإلكرتونية الأ�سبوعية.

مركز أبحاث
الغاز
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حر�ص املركز خالل العام الأكادميي احلايل على تعزيز مكانته كنقطة �إلتقاء
حمورية وم�صدراً للمعلومات والتكنولوجيا والأبحاث ذات ال�صلة مبعاجلة
الغاز للأغرا�ض ال�صناعية يف قطر.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وا�صل املركز تعزيز �أوجه التعاون يف جمال الأبحاث يف
قطر ،حيث عمل املركز على تعزيز التعاون مع �رشكاءه يف القطاع ال�صناعي،
فعلى �سبيل املثال مت توقيع مذكرة تفاهم مع �رشكة «�سا�سول» يف �شهر
نوفمرب .2013
بالن�سبة للم�رشوع البحثي التعاوين بعنوان «خ�صائ�ص املذيبات الأمينية
املتحللة لتحديد املنتجات التي ت�سبب الأك�سدة» ف�سيعمل على حتديد
املنتجات التي تتحلل ومتت�ص ثاين �أك�سيد الكربون ،حيث يعد هذا امل�رشوع
خطوة هامة نحو امل�ضي قدم ًا يف تطبيق �أنواع التكنولوجيا التي متت�ص ثاين
�أك�سيد الكربون.
وت�شمل هذه االتفاقية توفري التمويل واخلربات من قبل �رشكة �سا�سول على
�أن يتم توفري املخترب واملكاتب واملعدات والتجهيزات والعاملني من طرف
مركز معاجلة الغاز للأعوام الثالث القادمة .كما تت�ضمن تبادل املعلومات
واملراقبة امل�شرتكة وكذلك تنفيذ �أن�شطة م�شرتكة من خالل ور�ش تدريبية
وم�ؤمترات ودعم م�شاريع الطلبة.
ولأجل تعزيز ال�رشاكة مع �سا�سول من خالل هذا امل�رشوع فقد عرب مركز
معاجلة الغاز عن التزامه جتاه تطوير اجليل القادم من املهند�سني يف جمال
النفط والغاز وامل�ساهمة يف تطوير هذا القطاع يف قطر وخارجها.
وبدءاً من نوفمرب  ،2013بد�أ املركز بو�ضع الرتتيبات واال�ستعدادات الالزمة
لتنظيم امللتقى الدويل الرابع يف جمال معاجلة الغاز الذي �سيعقد بني –26
� 27أكتوبر  2014يف الدوحة ،حتت عنوان «الغاز الطبيعي ومزيج الطاقة يف
العامل» ،حيث عقد هذا امل�ؤمتر حتت رعاية �سعادة الدكتور حممد بن �صالح
ال�سادة وزير الطاقة وال�صناعة .و�ضم هذا امللتقى نخبة من الأكادمييون
واخلرباء يف قطاع ال�صناعة ناق�شوا العديد من التحديات الهامة املرتبطة
بالو�صول للغاز ومعاجلته وا�ستخدامه.
وكما هو احلال يف ال�سنوات ال�سابقة ،ف�سيتم عقد امللتقى حتت رعاية جمموعة
من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات مثل دولفني للطاقة و�إك�سون موبيل و را�س غاز
�إىل جانب �رشكاء �آخرون يف هذا املجال من �أوروبا مثل الفدرالية الأوروبية
للهند�سة الكيماوية ،و  ،AIChEوجمعية معاجلة الغاز ( ،)GPAو GCC
. Chapterكما �سيتم ن�رش جل�سات امللتقى واملوا�ضيع التي متت مناق�شتها
يف .Elsevier and a Special Issue by I&EC Research
ويتما�شى مو�ضوع امللتقى والأن�شطة البحثية والأكادمييةمع حمورين
�إثنني من �أهم حماور الرتكيز وهي� :إدارة الأ�صول ،وحت�سني العمليات
والتنمية امل�ستدامة.
وحر�ص املركز خالل العام الأكادميي على تقدمي اخلدمات التي مت ت�صميمها
لتلبية املتطلبات واالحتياجات اخلا�صة بالبيئة البحثية والأكادميية يف
جامعة قطر ،وتلك املتعلقة بالقطاع ال�صناعي واملجتمع ب�شكل عام.
وت�شتمل هذه اخلدمات على تقدمي امل�شورة والتدريب وكذلك الربامج
وامل�شاريع املجتمعية.

مختبر الكندي
لبحوث
الحوسبة ()KINDI
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ا�ستطاع خمترب الكندي بعد عامه الثاين �أن يثبت مكانته كمركز رائد يف
الأبحاث والدرا�سات يف جمال علوم احلا�سوب واملعلومات والهند�سة يف
دولة قطر ،وك�رشيك ملتزم بالأهداف الوطنية التي ت�سعى خللق اقت�صاد قائم
على املعرفة .كما يتم تطوير �أعمال املركز و�أن�شطته وفق الأولويات البحثية
جلامعة قطر الواردة يف خارطة طريق الأبحاث لل�سنوات اخلم�س ( -2013
املبينة يف ر�ؤية قطر الوطنية  2030وا�سرتاتيجيات
 )2016والأهداف َّ
التنمية الوطنية.
وجرى خالل العام الأكادميي تنفيذ ت�سعة م�شاريع يف مركز الكندي ،ت�ضمنت
امل�شاريع العديد من املوا�ضيع وفق املحاور البحثية ملركز الكندي ،مبا يف
ذلك الذكاء املعريف ،وال�شبكات و�أنظمة التوزيع ،واحلو�سبة يف دعم البحوث
متعددة التخ�ص�صات ،وتقع موا�ضيع البحوث هذه حتت عنوانني رئي�سيني
اثنني وهما البحوث يف �أمرا�ض ال�رسطان ( )Canver Infromaticsو�أمن
الإنرتنت (.)Cyber Security
الفعالة يف امللتقيات
ويتميز فريق مركز الكندي بالن�شاط وامل�شاركة ّ
البحثية حول العامل ون�رش العديد من الأوراق والدرا�سات ،مت�ضمن ًة  17مقالة
مت ن�رشها يف جمالت دولية ،و 29ورقة ُن�رشت يف م�ؤمترات فنية ،حيث
كانت �إحدى هذه الأوراق بعنوان «ا�ستخدام القيود الآمنة لإخفاء بيانات
املعامالت» التي ُمنحت جائزة �أف�ضل ورقة بحثية خالل وقائع امل�ؤمتر
ال�سنوي  IFIP 27عن البيانات وتطبيقات والأمن واخل�صو�صية الذي عقد
يف الدوحة .
كما مت تكرمي �أع�ضاء الهيئة التدري�سية على بحثهم خالل الدورة ال�سابعة
لربنامج الأولويات الوطنية يف الأبحاث نظري معاجلتهم لق�ضايا مهمة مثل
تتبع الأفراد يف احل�شود �أثناء الفعاليات الريا�ضية ،والأ�ساليب احلديثة يف
تطوير وتطبيق الأ�ساليب الروبوتية امل�ستقلة يف مراقبة ال�صحة البنيوية
لأنظمة البنية التحتية يف الهند�سة املدنية وامليكانيكية.
وقد �أ�سفر التعاون بني مركز الكندي و�رشكاءه من القطاعات احلكومية
والأكادميية وال�صناعية عن تنظيم جمموعة من الندوات والور�ش التدريبية
خالل العام الأكادميي ،حيث مت عقد  12ملتقى �ضم خرباء من جامعة قطر
ومن خمتلف امل�ؤ�س�سات الوطنية والإقليمية والدولية مثل م�ؤ�س�سة قطر،
و�شبكة اجلزيرة ،ومركز قطر للتكنولوجيا امل�ساعدة – مدى ،وجامعة القاهرة،
وجامعة �سم�سون فرايزر ،وجامعة بيلفيلد ،وجامعة مرييالند ،وجامعة
كامربيدج ،وجامعة �ساجنر.
كما حظيت الأن�شطة البحثية والتعاونية ملركز الكندي بدعم م�ستمر من قبل
العديد من املجموعات البحثية واخلدمات التي ت�شتمل على البنية التحتية
والدعم الفني والإداري والبنية التحتية للحو�سبة ال�سحابية.

مركز قطر لالبتكارات
التكنولوجية
(كيومك)
حقق مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية خالل العام الأكادميي نقلة
نوعية يف ر�ؤيته ،جعلت منه مركزاً �إقليمي ًا معتمداً للتنمية وتطوير احللول
واخلدمات االبتكارية التي تطرح يف ال�سوق يف جمايل النقل والبيئة.
و احتفى املركز بالعديد من الإجنازات خالل العام تكللت بح�صوله على
�شهادة �آيزو  2008-9001من املعهد الربيطاين للمقايي�س يف �شهر يونيو
نظري نظام �إدارة اجلودة الذي يطبقه املركز .ومن �أبرز الأعمال الأخرى التي
نفذها املركز توقيعه اتفاقيات �رشاكة مع �رشكة قطر للت�أمني و�رشكة �سكك
حديد قطر « »Railوالعر�ض التجريبي يف جمال املركبات املتوا�صلة الأوىل
من نوعها يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا احلائز على اجلوائز
وحتقيق نتائج متميزة يف �أبحاث برنامج الأولويات البحثية الوطني.

�أما فيما يتعلق بالعقد املربم مع �رشكة �سكك حديد قطر لل�سنوات القادمة،
ف�إنه �سيتيح املجال لل�رشكة ا�ستخدام من�صة وخدمات «م�سارك» لأجل دعم
عمليات �إن�شاء �سكك احلديد التي يجري العمل على تنفيذها يف جميع �أرجاء
مدينة الدوحة .كما �سوف تتيح االتفاقية املجال ل�رشكة �سكك حديد قطر
اال�ستخدام الكامل واال�ستفادة الق�صوى من من�صة  Masarakالتي تت�ضمن
جمموعة متكاملة من التطبيقات واخلدمات يف جمال النقل وال�ش�ؤون
اللوج�ستية� ،إىل جانب �أنها �ست�ساعد يف تعيني خرباء متخ�ص�صني يف جمال
املرور ملراقبة حركة وظروف املرور والقيام مبهام تن�سيق وت�سهيل حركة
مركبات املقاولني ،للحد من االزدحامات املرورية وتعزيز ال�سالمة على
الطرق بني جميع �سائقي املركبات التابعني للمقاولني واجلهات املعنية
�صاحبة العالقة.

وتغطي �شهادة الآيزو املرموقة رقم  2008-9001التي ح�صل عليها املركز
كيومك �أن�شطته يف جمال ت�صميم وتطوير وا�ستخدام الربامج واخلدمات
الذكية يف قطاعي النقل والبيئة .وت�ؤكد هذه الأن�شطة على �سعي املركز
وحر�صه امل�ستمر على �أن تلبي خدماته ومنتجاته متطلبات العلماء من
خالل التطوير واال�ستخدام املنا�سبني للتطبيقات واحللول واخلدمات
الذكية التي تخدم طموح دولة قطر املتمثل يف �سعيها خللق اقت�صاد قائم
على املعرفة.

و�سيتوىل مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية بناء وت�شغيل و�صيانة مركز
تن�سيق النقل وال�ش�ؤون اللوج�ستية ( )LTCCيف موقع �رشكة �سكك حديد قطر،
لأجل مراقبة العمليات على مدار ال�ساعة ،بهدف تقليل ت�أثري هذه العمليات
على ان�سيابية حركة املرور يف الدوحة .ومن املتوقع �أن يبد�أ املركز العمل
يف وقت الحق هذا العام ،بحيث ميكنه عر�ض ا�سرتاتيجيته الوا�ضحة املتعلقة
بتطوير وا�ستخدام �أنظمة وخدمات ذكية متنوعة ،تلبي على النحو الأمثل
متطلبات �رشكائنا الوطنيني واملجتمع.

وبالتايل ،ولكونها جزءاً من �سيا�سة اجلودة التي حتكم �أن�شطته وابتكاراته
وبراجمه ،فقد تبنى املركز مبد�أ «اجلودة يف كل ما نقوم به من �أعمال»
وذلك �إقراراً منه بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتق كل موظف بااللتزام مبعايري
اجلودة و�أف�ضل املمار�سات.

ومن اجلهود الأخرى البارزة التي بذلها املركز والتي تعد معلم ًا هام ًا يف
م�سريته ،هي �سعيه لإن�شاء قيادة �إقليمية للجيل القادم يف جمال ال�سالمة
املرورية ،من خالل العر�ض التجريبي امليداين الأول لربنامج املركبات
املتوا�صلة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،الذي مت تنفيذه يف موقع
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

وبالن�سبة لالتفاقية املربمة مع �رشكة قطر للت�أمني التي و ِّق َعت يف �شهر
مار�س ،فقد ت�ضمنت حزمة من التطبيقات واخلدمات الت�أمينية املتكاملة
التي �سوف تعزز الأمن وال�سالمة على الطرق من خالل عرو�ض وحوافز
ت�أمينية ابتكارية .باعتبارها اخلطوة الأوىل يف هذه ال�رشاكة -والأوىل
يف املنطقة -ف�سيتم �إطالق برنامج جتريبي على �شكل م�سابقة لل�سالمة
املرورية ،حيث �ستتاح الفر�صة ملجموعة من املتطوعني من �رشكة قطر
للتامني الت�أمل يف �سلوكياتهم يف قيادة املركبات ومقارنتها بالآخرين.
و�سوف ي�شارك ما يزيد ن�سبته على  %25من موظفي �رشكة قطر للت�أمني
يف اال�ستخدام التجريبي لربنامج «QMIC’s Masarak Intelligent
 »Telematics Platformالذي مت ت�صمميه لتقييم �سلوكيات وت�رصفات
ال�سائقني .و�سوف يتم يف نهاية املطاف ا�ستخدام نتائج هذه الدرا�سة
التجريبية يف تطوير �آلية ت�صنيف وتقييم نظام القيادة وكذلك و�ضع
جمموعة من م�ؤ�رشات الأداء التي ت�س ِّهل عملية تنفيذ خطط الت�أمني اجلديدة
« »Pay-How-You-Driveوالتي ميكن �أن تكون مبثابة حافز
�أ�سا�سي للحفاظ على عادات القيادة ال�سلمية وبناء نظام بيئي يدعم قطر يف
حتقيق �أهدافها ذات ال�صلة بالأمن وال�سالمة على الطرق.
ومن املتوقع �أن ت�شكل هذه ال�رشاكة بداي ًة جلهود تن�سيقية الهدف منها تعزيز
ثقافة القيادة الآمنة يف قطر وعلى م�ستوى املنطقة.
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ومت خالل هذا العر�ض التجريبي ا�ستخدام نف�س املعايري التي يطبقها املركز،
�إىل جانب جمموعة من التطبيقات .وقد مت عر�ض برنامج املركبات املتوا�صلة
كجزء من ا�سرتاتيجية قطر لل�سالمة املرورية ،حيث ت�ضمنت معلومات
تف�صيلية عن هذه التكنولوجيا واملعايري العاملية العامة اخلا�صة بها.

وجاء هذا العر�ض التو�ضيحي تتويج ًا جلهود ثالث �سنوات بذلها املركز من
خالل برنامج املركبات املتوا�صلة «QMIC’s Connected Vehicles
 »Programالذي مت متويله جزئي ًا من قبل برنامج الأولويات البحثية
الوطنية الذي ميثل املرحلة الأوىل ال�سرتاتيجية املركز خللق �صناعة
املركبات املتوا�صلة يف قطر .كما مت و�ضع املزيد من اخلطط للعمل ب�شكل
وثيق مع اجلهات �صاحبة العالقة يف قطر لتنفيذ نظام جتريبي على نطاق
وا�سع ،بحيث ي�ؤدي �إىل تعميمه على م�ستوى وطني ب�شكل �صحيح قبل انطالق
ك�أ�س العامل .2022
ت�ضم من�صة كيومك للمركبات املتوا�صلة منظومة متكاملة ت�شمل الوحدة
املحمولة (املثبتة على املركبة) ،ووحدة جانب الطريق (املثبتة على الطرق)
ومركز خدمات للنقل الذكي لتقدمي وت�شغيل اخلدمات والتطبيقات املخ�ص�صة
ذات ال�صلة.
كيومك هو مركز البحث والتطوير الوحيد يف منطقة ال�رشق الأو�سط الذي
ي�شارك عاملي ًا يف معايري املركبات املتوا�صلة ،وقد �شارك بنجاح يف ثالثة
ملتقيات « »™Plugtestsالختبار قابلية الت�شغيل البيني ومطابقة املعايري.
وتتوافق جهود املركز يف البحث والتطوير مع �أولويات جامعة قطر البحثية
املبينة يف ر�ؤية قطر
والتزاماتها للم�ساهمة يف حتقيق القيم والأهداف َّ
الوطنية  2030وا�سرتاتيجيات التنموية.
تكللت هذه اجلهود بالنجاح الذي حتقق يف الدورة ال�سابعة من برنامج
الأولويات الوطنية للبحث « »NPRP 7th cycleبح�صوله على  3منح،
وجائزتني ،حيث ح�صل نظام « »Masarak™ iTrafficللمرور على جائزة
االبتكار يف �إدارة املرور ،كما ح�صل على جائزة تكنولوجيا النقل يف معر�ض
وم�ؤمتر اخلليج للمرور الذي ُنظم يف دي�سمرب.
وقام خرباء املركز بتقدمي عرو�ض خالل م�ؤمتر دي�سمرب و�سابق ًا يف معر�ض
« »Trans4 Exhibitionيف نوفمرب ،حيث قدموا معلومات تف�صيلية عن
اخلدمات التي يقدمها املركز يف املجالني اللوج�ستي والتكنولوجي.
ويف �شهر مايو ،فاز املركز كذلك بجائزة املجل�س الأعلى لالت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات يف قطر بعنوان «تطوير التطبيقات النقالة لهذا العام»
خالل م�ؤمتر ومعر�ض كيتكوم  .QITCOMبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فاز �أع�ضاء
من فريق البحوث التطبيقية بجائزتني عن �أف�ضل ورقتني بحثيتني خالل
م�ؤمتر « »IEEEالدويل ،الذي انعقد يف ا�سطنبول وبرلني.
ووا�صل «كيومك» تعزيز تعاونه مع �رشكاءه وتقدمي جمموعة متنوعة من
اخلدمات للم�ؤ�س�سات لتقييم احتياجاتها و�أن�شطتها ،وبيئة العمل اخلا�صة
بها وت�صميم ا�سرتاتيجيات وحلول وتقدمي التدريب الالزم .كما �أجرى املركز
جمموعة من الدرا�سات جلمع بيانات عن املرور وتقدمي امل�شورة وحلول
منوذجية ميكن تطبيقها للح�صول على مرور مثايل.

مركز قطر لدراسات
السالمة المرورية
خالل العام الدرا�سي ،وا�صل املركز �إجراء درا�سات م�ستفي�ضة وحتليل بيانات
ومعلومات احلوادث للحد ب�شكل كبري من حوادث الطرق يف قطر ،واال�ستفادة
من نتائجها جلمع خمزون فكري ي�ؤدي �إىل ت�أ�سي�س قاعدة معرفية قوية
لتكون مرجع ًا لل�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املتعلقة بال�سالمة على الطرق
وال�سائق و�سالمة م�ستخدميها.

وبال �شك ف�إن الدعم املُقدم من �رشكة �إك�سون موبيل قطر ،بالتعاون مع �إدارة
املرور بوزارة الداخلية �سي�ساعد املركز على �إجراء البحوث حول ال�سالمة
على الطرق ،وتوفري ر�ؤية بعيدة املدى ل�سالمة الطرق يف قطر ،يف �ضوء
اال�سرتاتيجية الوطنية ل�سالمة الطرق  2022-2013والتي ت�رشف عليها
اللجنة الوطنية لل�سالمة املرورية.

وتتما�شى جهود املركز مع الأولويات البحثية الواردة يف خارطة طريق
البحث يف جامعة قطر لل�سنوات اخلم�س القادمة (،)2016-2013
وكذلك اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سالمة على الطرق ور�ؤية وا�سرتاتيجيات
التنمية الوطنية.

مبوجب �رشوط ال�رشاكة التي متتد على مدى �سنتني� ،سيقوم املركز ب�إجراء
معمق حلوادث ال�سيارات ،و�إدارة املرور ،و�سالمة
البحوث مبا يف ذلك حتليل ّ
الطرق ال�رسيعة يف الدوحة ،وتقييم �سالمة احلافالت املدر�سية ،والدرا�سات
املرورية للم�شاة .و�سرتكز الأبحاث املكثفة �أي�ض ًا على تو ُّقع �أحوال الطرق
اخلطرة حتى  .2022وبناءاً على نتائج تلك البحوث� ،سيقوم املركز ب�إطالق
حمالت التوعية بال�سالمة على الطرق يف جميع �أنحاء البالد مل�شاركة هذه
املعلومات الهامة مع املجتمع .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيقوم طلبة اجلامعة
مب�ساعدة كبار الباحثني بتقدمي نتائج البحوث للمجتمع.

مع تركيز املركز على ثالث جماالت رئي�سية  -تغيري �سلوك م�ستخدم الطريق،
�سالمة املركبات وامليكانيكا احليوية ،وهند�سة الطرق والبيئة� ،أن�ش�أ املركز
عالقات تعاونية مع عدد من ال�رشكاء مثل كلية الهند�سة يف جامعة قطر،
ووزارة الداخلية ،و�إدارة املرور ،و�سكك حديد قطر ،واللجنة الوطنية لل�سالمة
املرورية ،ووزارة البلدية والتخطيط العمراين ،وم�ؤ�س�سة حمد الطبية ،و�أ�شغال،
و�رشكة �إك�سون موبيل قطر ،و�رشكة مري�سك للبرتول ،و�رشكة كروة .ويعكف
املركز �أي�ض ًا على �إقامة �أن�شطة تعاون مع مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية
( )QMICلتطوير الدرا�سات اخلا�صة با�ستخدام التكنولوجيا لفهم �أ�سباب
احلوادث والبحث عن طرق فعالة للحد منها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،و ّقع املركز اتفاقية �رشاكة مع مركز بحوث ال�سالمة على
الطرق املاليزية� -أكرب و�أهم مركز يف جنوب �رشق �آ�سيا ،والتي �ستتيح للمركز
االطالع على ا�سرتاتيجيات املركز املاليزي والتي �أدت �إىل �إحداث تغيريات يف
نظم وت�رشيعات الدولة اخلا�صة بال�سالمة املرورية.
يف مايو ،تعززت ال�رشاكة املتنامية التي يقيمها املركز مع �رشكة �إك�سون
موبيل قطر والتي قدمت مليون ريال قطري دعم ًا جلهود املركز الرامية �إىل
رفع الوعي بال�سالمة على الطرق والوقاية من احلوادث.
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�أطلق املركز م�سابقة التوعية بال�سالمة املرورية يف مايو  2013والتي
انتهت بنجاح يف �أكتوبر ،حيث �أقيمت مرا�سم احتفالية للفائزين برعاية من
�رشكة مري�سك للبرتول ،وكانت املناف�سة جزءاً من حملة توعية حول �سالمة
امل�شاة تزامن ًا مع �أ�سبوع الأمم املتحدة لل�سالمة على الطرق الذي �أقيم يف
الفرتة  12-06مايو  .2013وت�ضمنت امل�سابقة فئات �أف�ضل فيديو (لطلبة
اجلامعات) ،و�أف�ضل مقالة (لطلبة املرحلة املتو�سطة والثانوية) ،و�أف�ضل
ُمل�صق (لطلبة املدار�س االبتدائية) ،حيث هدفت امل�سابقة �إىل رفع م�ستوى
الوعي يف املجتمع ،وخا�صة بني ال�سائقني ال�شباب .و�شارك ما جمموعه
 90طالب ًا بحوايل  76عنواناً.
كما وانطلقت م�سابقة كتابة مقالة حول �سالمة امل�شاة �شاركت بها العديد من
املدار�س لزيادة الوعي بني �صغار التالميذ مببادىء ال�سالمة على الطرق.

خالل العام� ،أطلق املركز عدداً من الدرا�سات وامل�شاريع البحثية لتطوير
وتنفيذ درا�سة عن ت�أثري احلوادث املرورية على املجتمع القطري واالقت�صاد،
و�أخرى بعنوان «نحو �أف�ضل املمار�سات وا�ستدامة ال�سالمة املرورية يف حرم
جامعة قطر» انتهت يف يونيو املا�ضي ،و«حتليل وتطوير املطبات ال�صناعية
يف قطر» و«حتليل وحماكاة االختناقات املرورية وال�سالمة على طريق
الدوحة ال�رسيع .»2013
ومن الدرا�سات الأخرى :تنب�ؤ احلوادث املرورية يف قطر عام »2022
بناءاً على درا�سة حول الزيادة ال�سكانية وما ينتج عنها من زيادة يف
عدد ال�سيارات ،ودرا�سة �أخرى حتت عنوان «حتليل التكلفة الناجمة عن
االختناقات املرورية».
تناول بحث هام �آخر حتت عنوان «نقاط �سوداء يف قطر» املناطق التي ت�شهد
م�ستوى مرتفع من احلوادث مثل تقاطع م�سيمري امل�ؤدي �إىل مدينة بروة،
والذي ي�صنف كنقطة �سوداء نتيجة الرتفاع معدل عدد احلوادث يف تلك
املنطقة .وهناك درا�سة �أخرى تتناول ال�سالمة على الطرق امل�ؤدية �إىل را�س
لفان والتي حتتوي على عدة نقاط �سوداء مت حتديدها وت�صنيفها على مدى
ال�سنوات املا�ضية .ومن خالل حتديد تلك املناطق ،ي�ستطيع املركز حتليل
الأ�سباب العامة �أو امل�شرتكة وراء احلوادث ،منها البنية التحتية للطريق
ونقاط اخلروج والدخول لتلك الطرق ،وبالتايل تقدمي تو�صيات ملعاجلتها.

وبالإ�ضافة �إىل امل�شاريع البحثية القائمة حالياً ،ي�ضع املركز خطط ًا لت�أ�سي�س
خمترب للحوادث املرورية ،ويتعاون مع اللجنة الوطنية لل�سالمة املرورية
لت�أ�سي�س قاعدة بيانات ت�ضم درا�سات ال�سالمة املرورية التي متت �أو تتم يف
قطر ويف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وهناك خطة لإجراء درا�سة حتت عنوان «االختناقات املرورية يف قطر:
الأ�سباب واحللول» بالتعاون مع �رشكاء املركز  ،لبحث م�شكلة االختناقات
املرورية ومدى فعالية الدوارات ودورها يف االزدحام املروري و�أثر ذلك على
املناطق ال�سكنية املجاورة.
ومن خالل ع�ضوية املركز يف اللجنة الوطنية لل�سالمة املرورية ،وبتعاونه مع
ال�رشكاء املحليني والإقليميني والدوليني ،يحتل املركز مكانة حمورية كمركز
للبحث العلمي يف ق�ضية هامة وح�سا�سة يف م�سرية تقدم الدولة وتطورها.

معهدالبحوث
االجتماعية
واالقتصادية المسحية
()SESRI

وا�صل معهد البحوث االجتماعية واالقت�صادية امل�سحية البناء على دوره
ك�رشيك رائد يف امل�ساهمة يف اجلهود الوطنية الرامية �إىل تلبية احتياجات
املجتمع القطري ،والبحث عن حلول يف مواجهة التطور والتقدم ال�رسيع الذي
ت�شهده الدولة .ومن خالل مبادراته اجلديدة و�أن�شطته� ،أبرز املعهد قدرته
وخربته يف جمال البحوث امل�سحية ور�صد تغريات الآراء والت�صورات داخل
املجتمع ل�صالح مواطنيه ووا�ضعي ال�سيا�سات.
وقد ا�شتملت �إجنازات املركز على �إطالق الدرا�سة امل�سحية القطرية الربع
�سنوية ،وبيان نتائج امل�سوحات ذات ال�صلة باملجتمع القطري وتعزيز
التعاون والتن�سيق مع احتاد م�سح القيم العاملية.
وقد ُ�صمم امل�سح القطري الربع �سنوي – والذي يعترب �أداة املعهد الرقابية-
وابتد�أ العمل به يف �سبتمرب ،ليقدم ر�أي ًا عام ًا غري متحيز حول �أ�سئلة وق�ضايا
تهم ال�صالح العام يف قطر مع توفري ما يلزم من معلومات اجتماعية
واقت�صادية وثقافية وا�سرتاتيجيات التقطري .وي�ستخدم امل�سح نظام ات�صال
هاتفي حمو�سب وهو ما ي�س ّهل جمع معلومات دقيقة يف الوقت املحدد
وموائمة وتعديل طرح الأ�سئلة على �أ�سا�س ما ي�صل من �إجابات.
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يقوم على الدرا�سة امل�سحية املذكورة والتي ت�ستغرق حوايل  15دقيقة فريق
متخ�ص�ص من الباحثني واخلرباء من خالل مراكز ات�صاالت املعهد احلديثة،
يتم خاللها احل�صول على تغذية راجعة و�إجابات من املواطنني واملقيمني من
ذوي الدخول املرتفعة واملتدنية ،لقيا�س ومعرفة �آرائهم يف �أمور وق�ضايا
ذات �أهمية عامة .كما وتت�ضمن الدرا�سة عن�رصاً دميوغرافي ًا وكذلك تقييم ًا
لر�ؤى امل�ستجيبني حول ق�ضايا ذات �صلة بنوعية احلياة ،وثقة امل�ستهلك،
واملرور ،والت�أمني ال�صحي ،و�أمور عامة تهم املجتمع القطري.
يف اجلولة الأوىل من الدرا�سة� ،ضمت العينة الع�شوائية  1582م�ستجيب ًا من
املواطنني القطريني ووافدين من ذوي الدخول املرتفعة واملتدنية ،وكان
ال�س�ؤال يتعلق بو�ضعهم املايل ال�شخ�صي وجممل االقت�صاد يف دولة قطر.
�أظهرت النتائج الربع �سنوية التي ُن�رشت يف مار�س ومايو تفا�ؤ ًال اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا عالي ًا بني الفئات الثالث .وميكن اعتباره م�ؤ�رشاً هام ًا يفيد
�صانعي ال�سيا�سات والقرارات يف قطر ويف املجتمع ب�شكل عام ،وفق القيم
والأهداف الواردة يف ر�ؤية قطر  2030وا�سرتاتيجيات التنمية املختلفة.
ومن الدرا�سات امل�سحية املدفوعة باحتياجات املجتمع والتي �أجريت يف
العام املا�ضي ،م�سح ال�صحة ،وا�ستخدام النفقات بالتعاون مع املجل�س
الأعلى لل�صحة وهي الدرا�سة التي جترى للمرة الثانية على ا�ستخدام ونفقات
وخدمات ال�صحة يف قطر ،والتي تربز جماالت التميز والتح�سن .وقد ا�شتملت
الدرا�سة امل�سحية التي ا�ستغرقت �شهراً كام ًال ( مايو -يونيو  )2014على
ا�ستبيان تناول عنا�رص دميغرافية واجتماعية واقت�صادية و�سلوكية� .شملت
العينة الع�شوائية حوايل � 4000أ�رسة وفرد من قطاعات و�رشائح جمتمعية
خمتلفة ،عرب مقابالت حول موا�ضيع متعلقة باال�ستخدام املتزايد للخدمات
ال�صحية ،وتغطية الت�أمني ال�صحي والنفقات على �صحة الأفراد والأ�رس
واخلدمات التي يقدمها قطاع الرعاية ال�صحية لل�سكان.

خالل العام الدرا�سي ،وا�صل املعهد تعزيز حمفظة البحث امل�سحي بعدد
من الدرا�سات التي تتناول قطر وال�شواغل الإقليمية مثل العملة اخلليجية
املوحدة ،واحلياة يف قطر ،ور�أ�س املال االجتماعي يف قطر ،والتعليم ،والنوع
االجتماعي ،والعمال املهاجرين .وقد �ساعد تعاون املعهد وتن�سيقه مع
تقرير التناف�سية العاملية للمنتدى االقت�صادي العاملي ،وم�سح القيم العاملي
( )WVSوم�رشوع الباروميرت العربي على تقدم البحوث يف قطر واملنطقة
على نطاق �أو�سع ،وتوفري �إح�صاءات �أ�سا�سية للم�ساعدة يف �صياغة ال�سيا�سات
وحتديد الأولويات الوطنية.
ويف �ضوء عالقة املعهد املتطورة مع م�سح القيم العاملي ،ا�ست�ضاف املعهد
امل�ؤمتر العاملي مل�سح القيم العاملي 2014واجتماع الهيئة العامة ال�سنوي
يومي 28و � 29إبريل ح�رضه  45باحث ًا من  40دولة يف �إفريقيا و�آ�سيا
و�أوروبا وال�رشق الأو�سط ومن �أ�سرتاليا ونيوزيلندا.
و�شهدت الفعالية الإطالق الر�سمي ملجموعات البيانات اخلا�صة باجلولة
ال�ساد�سة من م�سوحات م�سح القيم العاملي  ،2014-2010والتي �ساهم فيها
املركز مبعلومات عن قطر والكويت والبحرين من بني  60دولة ،يف �أكرب
جولة يف تاريخ م�سح القيم العاملي.
ويوفِّر م�سح القيم العاملي لأول مرة نافذة لتبني مواقف وتوجهات املواطنني
القطريني ،حيث يقوم بو�ضع النتائج يف �سياق دويل ،ومقارنتها مع مثيالتها
يف دول اخلليج والدول العربية والغرب.
بد�أ تعاون املعهد مع م�سح القيم العاملي عام  ،2010عندما دخل املعهد يف
اجلولة ال�ساد�سة من امل�سوحات .كما ا�ست�ضاف املعهد اجتماع الهيئة العامة
ال�سنوي عام .2013

�شمل تعاون املعهد كذلك م�ؤ�س�سات �أخرى مبا يف ذلك مناق�شات الطاولة
امل�ستديرة التي ا�ستمرت يومني حتت عنوان «العمالة املهاجرة يف دول اخلليج
العربي :ق�ضايا وبيانات ووثائق و�أبحاث» يومي  9و 10مار�س بتنظيم
م�شرتك مع مركز درا�سات اخلليج وبرنامج �أ�سواق العمل اخلليجية والهجرة،
وهو م�رشوع م�شرتك بني مركز درا�سات اخلليج ومركز �سيا�سة الهجرة
يف معهد اجلامعة الأوروبية .وقد ح�رض الفعالية عدد كبري من الباحثني
وامل�س�ؤولني بقطر واخلليج والعامل.
و�شملت املو�ضوعات التي مت تناولها ا�سرتاتيجيات لت�أميم القوى العاملة
ضال عن احلاجة �إىل
يف قطر ودول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى ،ف� ً
�سيا�سة هجرة مرتكزة على الأدلة .و�سعى امل�شاركون �إىل حتديد ا�سرتاتيجية
لتعزيز �أ�سواق العمل ودرا�سات الهجرة يف جمتمع اخلليج العربي ،وحتديد
خطة لزيادة احلوارات ال�سيا�سية بني اخلليج العربي والأكادمييني الدوليني،
وامل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ،كو�سيلة لتعزيز �أ�سواق العمل القائمة
على الأدلة و�سيا�سات الهجرة.
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�أكدت املائدة امل�ستديرة موقف املعهد الريادي يف طرح الق�ضايا ذات ال�صلة
باملجتمع القطري ومنطقة اخلليج ،على نطاق �أو�سع ،واالنخراط يف احلوار
الدويل لتطوير �أفكار و�سيا�سات مبتكرة للتحديات امل�ستمرة.
يف جمال البحوث ،ا�ستمرت �أن�شطة املعهد على قدم و�ساق خالل العام
الدرا�سي ،حيث فاز املعهد مبنحتني بحثيتني من �أ�صل  5مقرتحات
مل�شاريع بحثية كان قد تقدم بها �ضمن برنامج الأولوية الوطنية للبحث
العلمي � ،NPRPأي بن�سبة جناح تعادل ( )٪40.0يف �إطار الدورة ال�سابعة
من الربنامج.
�إىل جانب البحث ،ي�شكل التدريب جزءاً ال يتجز�أ من نطاق عمل املعهد .ومنذ
�إنطالقة املعهد يف عام  ،2008جعل املعهد مو�ضوع بناء القدرات �ضمن
منهجية البحث اخلا�ص به ،وحمط تركيز عمله .فمن ت�صميم امل�سح لتحليل
البيانات� ،شارك املعهد يف تدريب وتطوير املئات من الباحثني و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وطالب الدرا�سات العليا ،وطالب مرحلة البكالوريو�س.

يف مار�س ،ا�ست�ضاف املعهد ور�شتي عمل تدريبيتني ملدة �أربعة �أيام،
تناولتا منهجية البحث و�أخذ العينات ،لبناء قدرات العاملني يف جمال البحث
وت�صميم امل�سوح .ح�رض التدريب حوايل  80متدرب ًا من االح�صاءات ومن
جماالت �أخرى متنوعة ،من خمتلف املنظمات التي تتخذ من الدوحة مقراً
لها و�أخرى �إقليمية ،حيث ا�ستفاد احلا�رضون من فر�صة التدريب والتوجيه
من باحثي املعهد وباحثي معهد البحوث االجتماعية يف جامعة ميت�شجن
( ،)UMوخ�صو�ص ًا يف جمال ا�ستخدام احلزمة االح�صائية للعلوم االجتماعية
يف ت�صميم البحث و�صياغة الفر�ضيات ،واختبارها وجدولتها ،ومبادئ �أخذ
العينات والتعارف عليها والتعامل معها مبزيد من العمق يف التطبيق العملي
للمفاهيم .وعقدت كذلك ور�شة عمل ثالثة يف مايو على مدى �أربعة �أيام،
قدمها خرباء معهد البحوث االجتماعية من جامعة ميت�شجن حيث مت تعريف
امل�شاركني ب�أ�ساليب تقييم امل�شاريع الكمية والنوعية.

خالل العام الدرا�سي� ،أ�ضاف املعهد جمموعة جديدة من اخلدمات منها
على �سبيل املثال ال احل�رص �أر�شفة البيانات ،والو�صول �إىل قواعد بيانات
اال�ستبانات ،ودعم املقرتحات� ،إىل قائمة متزايدة من اخلدمات ذات ال�صلة
بامل�سوحات املقدمة للمنظمات والأ�شخا�ص املهتمني.
بدعم من جمل�س ا�ست�شاري ال�سيا�سات املكون من كبار املهنيني من ذوي
اخلربات الوا�سعة يف القطاعات ذات ال�صلة بر�سالة املعهد ،ا�ستمر املعهد
بالتعاون مع احلكومة وقطاع الأعمال وال�صناعة والأو�ساط الأكادميية
وقطاعات املجتمع املدين ،لتعزيز التزامه بتوفري بيانات �سليمة وموثوق بها
لتوجيه �صياغة ال�سيا�سات ،وحتديد الأولويات والتخطيط القائم على الأدلة
يف قطر واملنطقة على نطاق �أو�سع.

