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مع بدء عام درا�سي جديد، نلتفت اإىل العام الذي م�سى ون�سرتجع ما حققته 

اجلامعة يف م�سريتها نحو التميز يف التعليم والبحث وخدمة املجتمع. انتهى 

العام الأكادميي 2014/2013 واجلامعة يف اأوج عطائها حيث حقق طلبتها 

جناحات ملفتة، وفازت اأبحاثها بالعديد من اجلوائز، و�سهدت كفاءتها 

املوؤ�س�سية تقدمًا ملحوظًا يف �ستى النواحي وبالأخ�ص يف النواحي املتعلقة 

بدعم عملية التقطري داخل وخارج احلرم اجلامعي. 

ينتابني �سعور بالفخر والعتزاز اأمام هذا الكم من الإجنازات التي �سملت 

اجلامعة باأ�رسها، والتي تعك�ص م�ستوى التقدم الذي ت�سهده ويربز ثبات 

روؤيتها والتزامها بالتطوير امل�ستمر. 

اخُتتمت بنجاح خطة اجلامعة ال�سرتاتيجية للأعوام 2013-2009، 

وانطلقت اخلطة ال�سرتاتيجية للأعوام 2013- 2016  فجاءت لرتتكز على 

اأربعة حماور رئي�سية هي: اإثراء اخلربات الطلبية، وزيادة وتعزيز الفعالية 

املوؤ�س�سية، وبناء �سمعة اجلامعة عامليًا، وحتقيق التميز العلمي. 

اإ�سافًة ملا �سبق، حظي البحث العلمي يف اجلامعة بدعم كبري من خلل 

خارطة طريق طموحة متتد خلم�ص �سنوات، وتقوم على اأربع اأولويات بحثية 

رئي�سية يف جمال الطاقة، والبيئة، وا�ستدامة املوارد، والتغريرّ الجتماعي، 

والهوية، وال�سكان، وال�سحة، واملعلومات وتكنولوجيا املعلومات.

و�سيذكر تاريخ اجلامعة هذا العام الأكادميي الذي �سهد افتتاح مركز بحوث 

متخ�س�ص، �ُسيرّد وفق اأرقى واأحدث املوا�سفات، اإىل جانب ثلثة مراكز  بحثية 

متميزة افتتحت يف 2014-2013.

ا�ستمر تو�سع احلرم اجلامعي والبنية التحتية ب�سورة لفتة حيث �سهد 

حتديثات يف خدمات تكنولوجيا املعلومات وتطويراً يف �سبكة الطرق. كما 

ي�ستمر العمل على بناء م�ساكن الطلبة واملبنى اجلديد لكلية الهند�سة ومبنى 

كلية ال�سيدلة ومركز الطفولة املبكرة وامل�ستودعات املركزية. 

وياأتي ت�سييد م�ساكن الطلبة ومركز اخلدمات الطلبية ليعزز عزم اجلامعة 

على بناء جمتمع طلبي مفعم باحليوية، وتوفري بيئة درا�سية متكاملة

ت�ساعد الطلبة على النخراط يف احلياة اجلامعية، وال�ستفادة من اخلربة 

والتطوير الذاتي اللذان توفرهما الأن�سطة الل�سفية، وحتفزهم على حتقيق 

النجاح الأكادميي.

ويف �سوء 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 2013. �ست�ساعد هذه الدرا�سة يف حتديد الفر�ص 

التي من �ساأنها اأن توؤدي اإىل حتقيق م�ستويات اأعلى يف اأداء الطلبة الأكادميي، 

ودعم جهودهم احلثيثة لتحقيق اأق�سى اإمكاناتهم.

كما �سهد العام الأكادميي 2013-2014 ح�سول العديد من الربامج 

اجلامعية على اعتمادات اأكادميية من هيئات اعتماد عاملية مرموقة منها 

على �سبيل املثال برنامج “دكتور �سيديل” الذي ح�سل على اعتماد اأكادميي 

من املجل�ص الكندي لعتماد برامج ال�سيدلة، وذلك بعد ثلث �سنوات فقط من 

انطلق الربنامج. كما ح�سل برنامج التنمية املهنية ال�سيدلنية امل�ستمرة 

على اعتماد من املجل�ص الأمريكي لتعليم ال�سيدلة، وهو ما يجعله الربنامج 

الثاين من نوعه يف منطقة اخلليج الذي يح�سل على هذا العتماد املرموق. 

علوًة على ما �سبق، ح�سلت اجلامعة ممثلة باإدارة خدمات تكنولوجيا 

املعلومات على �سهادة الأيزو رقم 270001 من اللجنة امل�سرتكة املنبثقة 

  )ISO/IEC( عن املنظمة الدولية للمقايي�ص/اللجنة الدولية الكهروتقنية

واخلا�سة باإدارة نظم اأمن املعلومات، و�سهادة  املنظمة الدولية للمقايي�ص 

رقم 9001:2 008  اخلا�سة بنظام اإدارة اجلودة يف مركز قطر للبتكارات 

التكنولوجية من موؤ�س�سة املقايي�ص الربيطانية.

وجتدر الإ�سارة كذلك اإىل ما حققه اأع�ساء هيئة التدري�ص والطلبة من جناحات 

تبعث على الفخر منها الفوز بجائزة املقرتح البحثي ال�ستثنائي �سمن منح 

برنامج الأولويات الوطنية للبحث، وفوز اأربعة من اأع�ساء هيئة التدري�ص 

بجوائز الدولة الت�سجيعية يف العلوم والفنون والآداب، وفوز ع�رسة خريجني 

بجائزة التميز العلمي على م�ستوى الدولة، وفوز فريق طلبة جامعة قطر 

ببطولة كاأ�ص مايكرو�سوفت للتخيرّل 2013-2014، والفوز باملركز الأول 

يف امل�سابقة اخلليجية اخلا�سة ب�سيارات جراند بريك�ص الهجينة 2014

.)GTL ( عن فئة

لن تقف اجلامعة عند هذا احلد، فالكل يعلم باأن التطور يف املجال الأكادميي 

والتقدم العلمي ل حدود له. يف كل عام ناأتي بالعديد من املبادرات 

وامل�ساريع وال�سرتاتيجيات التي ترثي جتارب طلبتنا وتلهم الثقة والعتزاز 

لدى اأولياء اأمورهم، ويبقى كل ذلك يف اإطار حر�سنا على البقاء على �سلة 

باحتياجات �سوق العمل  ب�سكل خا�ص واملجتمع ب�سكل عام. 
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اأهدافنا لل�سنوات القادمة وا�سحة يف كل من اخلطة ال�سرتاتيجية 2013-

2016، وخارطة طريق البحث العلمي للخم�ص �سنوات القادمة، وخطة 

التو�سع يف البنى التحتية واملرافق اجلامعية. ومن املزمع اأن تقوم هذه 

اخلطط جمتمعًة ب�سمان جاهزية اجلامعة وا�ستعدادها ل�ستقبال اأعداد 

متزايدة من الطلبة اجلدد، والنمو املوؤ�س�سي، وتلبية القطاعات النا�سئة يف 

�سوق العمل، والتفاعل مع جمالت البحث اجلديدة، كل ذلك بهدف ال�ستجابة 

للمتغريات امل�ستمرة وال�سعي دون كلل نحو الريادة.  ويجدر القول باأن تلك 

املفا�سل الهامة يف م�سرية اجلامعة تت�سق مع روؤية قطر الوطنية 2030، 

وا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية. 

تعترب اجلامعات الوطنية دائمًا �رسيكًا اأ�سا�سيًا يف تنمية الدول وتقدمها. 

وجامعة قطر كانت ومازالت، وب�سكل متزايد، تتحمل هذه امل�سوؤولية بكفاءة، 

باعتبارها اأول موؤ�س�سة وطنية للتعليم العايل يف قطر، لتكون م�ساركًا فعاًل 

ج طلبة مزودين باملعارف واملهارات اللزمة  
رّ
على امل�ستوى الوطني، ُتخر

لتقدمي م�ساهمات قيرّمة يف القطاعات املهنية املختلفة، وتقدم اأبحاثًا ت�سب 

يف �سالح املجتمع واهتماماته، وتعمل على تطوير وت�سميم برامج قادرة 

 على الو�سول اإىل طلبة املدار�ص الثانوية والتاأثري بهم، بالإ�سافة

اإىل طرحها ملبادرات ذات فائدة م�سرتكة ُتنمي التفاعل مع ال�رسكاء يف 

خمتلف القطاعات. 

ن�سري بجهودنا نحو التقطري النوعي يف اجلامعة وكذلك امل�ساهمة يف جهود 

تقطري الوظائف على م�ستوى الدولة، وذلك من خلل تهيئة واإعداد قوة عمل 

متعلمة عالية الكفاءة يف قطر. واجلامعة م�ستمرة يف توظيف اخلريجني 

والطلبة العائدين من البتعاث العلمي و�سمهم اإىل هيئة التدري�ص اأو اإدارات 

اجلامعة املختلفة. ففي عام 2014، اإن�سم ثلثة ع�رس مبتعثًا جديداً من 

برنامج البتعاث اإىل 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 اأكرث من خم�سني مبتعثًا يتلقون تعليمهم يف 

خمتلف الربامج والتخ�س�سات العلمية يف بع�ص من اأف�سل جامعات العامل. 

يف مايو 2014، تخرج من اجلامعة 1269 طالبًا وطالبة مت اإعدادهم جميعًا 

لتويل اأدواراً فعالة يف جمتمعهم وامل�ساهمة يف حتقيق روؤية قطر وم�سريتها 

نحو اقت�ساد قائم على املعرفة. 

 ويف هذا ال�سياق تعتز اجلامعة بفوزها بجائزة »تكرمي ال�رساكة« خلل 

الجتماع ال�سنوي الرابع ع�رس ملراجعة خطة تقطري الوظائف يف قطاع 

الطاقة وال�سناعة، وذلك يف اإطار جهودها نحو التقطري النوعي للوظائف على 

م�ستوى الدولة.

ومع �سري العمل وفق اخلطط املر�سومة، نتوقع عامًا اأكادمييًا جديداً مليئًا 

بالن�ساط واحليوية والإجنازات، بينما ن�سعى ل�ستقبال طلبتنا اجلدد يف 

كلياتهم وبراجمهم الدرا�سية، وتطوير برامج جديدة، ودعم اأولوياتنا البحثية، 

وزيادة كفاءة اأدائنا املوؤ�س�سي، والعمل على ا�ستكمال م�ساريعنا ومرافقنا 

اجلامعية التي هي قيد الإن�ساء.

وحري بنا القول اإن جهودنا احلثيثة تتلقى كترياً من الدعم من العديد من 

ال�رسكاء يف احلكومة وال�سناعة وقطاع الأعمال والأو�ساط الأكادميية  

واملجتمع املدين، �ساكرين لهم ح�سن ثقتهم  ودعمهم امل�ستمر. 

الأ�ستاذة الدكتورة

�سيخة عبد اهلل امل�سند

رئي�ص اجلامعة



كلية اآلداب
والعلوم

متيرّز العام الدرا�سي 2013-2014 بتحقيق كلية الآداب والعلوم للعديد من 

الإجنازات التي �سملت تخريج 394 من طلبة البكالوريو�ص و22 من طلبة 

الدرا�سات العليا، واإن�ساء ثلثة مراكز للتميرّز يف بحوث التنمية امل�ستدامة، 

وبحوث الآداب والعلوم الإجتماعية، والدرا�سات اخلليجية. كما �سملت تلك 

الإجنازات اإطلق برنامج التوعية امليداين »�سحة« للمدرا�ص الثانوية، وذلك 

بالإ�سافة لإطلق اثنني من املن�سورات الهامة، وهما: املو�سوعة الأوىل عن 

اليابان باللغة العربية، و»الكامل« لتدري�ص اللغة العربية واآدابها. 

وقد حقق طالبان معدلت تراكمية اأعلى من 3٫5، ومت تكرميهما من قبل 

ح�رسة �ساحب ال�سمو  ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البلد املفدى يف 

حفل تخريج الطلب، يف حني قامت �سعادة ال�سيخة هند بنت حمد اآل ثاين 

نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للتعليم  بتكرمي 19خريجة ممن حققن معدلت 

تراكمية 3٫50 فما فوق.

بالإ�سافة اإىل ذلك، مت و�سع 405 طالبًا وطالبة )365 من البنات و 40 من 

البنني( على قائمة العمداء لربيع عام 2013. 

وتعترب املراكز التابعة لكلية الآداب والعلوم البحثية اجلديدة هي الأوىل 

من نوعها يف دولة قطر، والتي مت ت�سميمها بهدف جت�سيد دور جامعة قطر  

باعتبارها جهة بحثية رائدة ون�سطة يف املنطقة، ومن اأجل تو�سيع القدرات 

البحثية لكلية الآداب والعلوم من خلل ال�ستفادة من متيزها يف جمال تعدد 

التخ�س�سات. وياأتي اإن�ساء هذه املراكز البحثية متما�سيًا مع جدول اأعمال 

الأبحاث اجلديد يف الكلية والذي يغطي خم�ص �سنوات، والذي �سي�سهد م�ساريع 

ز على اأربعة جمالت للتميرّز، وهي الطاقة  بحثية متعددة التخ�س�سات تركرّ

والبيئة وا�ستدامة املوارد، والتغيري الجتماعي، والهوية، وال�سكان، وال�سحة، 

والرفاه، واملعلومات وتقنيات الت�سالت، والتي تت�سق مع اأولويات اجلامعة 

البحثية التي تدعم الأولويات الوطنية للبحث، وتعترب ركيزة اأ�سا�ص لدعم روؤية 

قطر بالتحول اإىل اقت�ساد املعرفة. 

اأن�ساأت كلية الآداب والعلوم مركز بحوث التنمية امل�ستدامة يف اإطار الرتكيز 

البحثي لربامج املاج�ستري يف العلوم والدكتوراه يف العلوم البيئية، والتي 

تت�سمن الأمن املائي والغذائي، واحلفاظ على البيئة، واإدارة النفايات، 

واملكانة العلمية املخ�س�سة للتنمية امل�ستدامة.

ويهتم مركز بحوث العلوم الإن�سانية والعلوم الجتماعية باأربعة حماور 

ز البحثي، وتبادل املعارف.  اأ�سا�سية، وهي: تعدد النهج، والتعاون، والتميرّ

ويجمع املركز بني بحوث درجة املاج�ستري يف اللغة العربية التي اأُجريت يف 

كلية الآداب والعلوم وبحوث درجة املاج�ستري يف درا�سات اخلليج، ودرجة 

املاج�ستري املخطط لها يف الإعلم، مع الرتكيز بوجه خا�ص على قطر 

واخلليج والعامل العربي. وت�سمل جمالت البحث الثقافية، والرتاث، والهوية، 

وق�سايا الأ�رسة، والنوع الجتماعي، والأمن الجتماعي، والعدالة الجتماعية، 

وهوية ال�سيا�سة والإ�سلح، والأدب، واللغة، والإعلم، والتوا�سل الجتماعي، 

واحلوكمة، والتخطيط وال�سيا�سة الجتماعية، و�سيا�سات الهجرة والعمل، 

واجلرمية الدولية. 

ز مركز بحوث درا�سات اخلليج على الأبحاث متعددة التخ�س�سات  وُيركرّ

التي ت�سلط ال�سوء على اخلليج يف ثلثة جمالت رئي�سية األ وهي: الطاقة 

والقت�ساد، والق�سايا الجتماعية، 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 حاليًا قيد التطوير.

منذ اإن�سائه يف عام 2012، اكت�سب برنامج درا�سات اخلليج �سمعة دولية 

لدوره الرائد باعتباره مركزاً للتميز يف درا�سات اخلليج، كما �سهد عدداً من 

 املحا�رسات والنقا�سات التي قدمها اخلرباء واملراقبون الإقليميون

والدوليني ب�ساأن الق�سايا النا�سئة يف اخلليج والعامل العربي، وخا�سة يف 

املجالت التالية: 

الدور الذي تلعبه قطر يف �سوق الغاز )اأكتوبر 2013 (.  −
التعاون الأمني الإقليمي بني الحتاد الأوروبي وجمل�ص التعاون     −

اخلليجي- الدرو�ص امل�ستفادة وحتديات امل�ستقبل )اأكتوبر 2013(.  

املواطنة والقانون يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي )دي�سمرب 2013(،    −
والذي مت تنظيمه بال�رساكة مع برنامج ت�ساتام هاو�ص لل�رسق الأو�سط    

و�سمال اأفريقيا. وقد ن�رس ت�ساتام هاو�ص ملخ�ص ور�سة العمل اخلا�ص    

باملائدة امل�ستديرة يف اأبريل عام 2014.   

كامربيدج يف قطر: وجهات نظر حول درا�سات ال�رسق الأو�سط )مار�ص    −
2014( - وجاءت هذه الندوة يف اإطار متابعة اإجتماع اأبحاث اخلليج    

يف يوليو 2013 يف جامعة كامربيدج، والذي �سارك يف تنظيمه    

برنامج درا�سات اخلليج ومعهد البحوث الجتماعية والقت�سادية     

امل�سحية يف جامعة قطر.  

اأ�سواق العمل والهجرة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي )مار�ص     −
2014( الذي مت تنظيمه بالتعاون مع معهد البحوث الجتماعية    

والقت�سادية امل�سحية بجامعة قطر وبرنامج اخلليج لأ�سواق  

العمل والهجرة.   
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كما متكن املركز من توقيع اإتفاق تاريخي يف نوفمرب 2013 مع معهد 

ال�رسق الأو�سط اخلا�ص بجامعة �سنغافورة الوطنية. يهدف التفاق اإىل تعزيز 

اأن�سطة البحث والتطوير �سمن جمموعة وا�سعة من امل�ساريع التعاونية. ت�سمل 

جمالت التعاون والتنظيم وامل�ساركة يف الأن�سطة الأكادميية امل�سرتكة، 

وت�سهيل وت�سجيع امل�ساريع البحثية امل�سرتكة بني اأع�ساء هيئات التدري�ص 

والباحثني، واإن�ساء نظام الزمالت للباحث الزائر، والن�رس امل�سرتك ملا ينتج 

عن فعاليات البحوث امل�سرتكة، وا�ست�سافة الطلبة املتدربني و/ اأو م�ساعدي 

البحوث، بالإ�سافة اإىل الإ�رساف امل�سرتك على طلب الدرا�سات العليا. 

وا�ستمرت ندوة علوم احلياة ال�سنوية بجامعة قطر يف تناول ق�سايا ال�سحة 

البيئية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي. ُعقد املنتدى بالتزامن مع الإجتماع 



ال�سنوي جلمعية علوم ال�سموم البيئية -فرع اخلليج العربي- وبالتعاون مع 

جمموعة من ال�رسكاء يف املجالت ال�سناعية واحلكومية والأكادميية، وهم: 

توتال، ووزارة البيئة القطرية، وجامعة تك�سا�ص اأيه اآند اإم يف قطر، وكلية طب 

وايل كورنيل يف قطر، واإك�سون موبيل للأبحاث، وقطر للبرتول، ورا�ص غاز  

واملجل�ص الأعلى لل�سحة يف قطر. 

وتعترب هذه الندوة فر�سًة رائعة مل�ساركة الأفكار واحللول يف جمال ال�سحة 

البيئية يف املنطقة بني الباحثني، واخلرباء والأكادمييني وممثلي احلكومة 

والقطاع اخلا�ص يف املنطقة، وكذلك تبادل الآراء حول الق�سايا املعا�رسة 

التي تواجه املنطقة مثل امللوثات البيئية والآثار ال�سحية والتحديات ذات 

ال�سلة، والر�سد البيئي والإدارة، وال�سيا�سة البيئية والتنمية امل�ستدامة، وتغري 

املناخ واآثاره على بيئة و�سعوب املنطقة.

عقدت الكلية موؤمتراً دوليًا حتت عنوان »تعددية التخ�س�سات يف التاريخ: 

اأ�سلوب قدمي يف �سياق العامل اجلديد« – وكان هذا املوؤمتر هو الأول من نوعه 

يف قطر واملنطقة، حيث ح�رس املوؤرخون والعلماء من خم�ص ع�رسة دولة ومن 

املوؤ�س�سات الأكادميية املرموقة ومنظمات املجتمع املدين وقدموا اأعمالهم 

وتبادلوا الأفكار وناق�سوا الق�سايا املتعلقة بالفهم املتغري للتاريخ يف احلداثة 

وما بعد احلداثة، والتحديات والفر�ص املتاحة ملكانة التاريخ يف الأو�ساط 

الأكادميية احلديثة واملعا�رسة، والعلقة بني التاريخ والعلوم الجتماعية 

والعلوم الإن�سانية، والعلوم التطبيقية. كما نوق�ست م�ساكل تق�سيم تاريخ 

العامل اإىل مراحل، وال�ستمرارية والتغيري يف كتابة التاريخ العربي املعا�رس، 

واملنهجيات الرتبوية يف التاريخ. 

وت�سمل الإجنازات الأخرى، التي حتققت خلل العام الدرا�سي، اإطلق برنامج 

التوعية امليدانية للمدار�ص الثانوية اخلا�ص بتعليم العلوم واأن�سطة ال�سحة 

الب�رسية )�سحة( من قبل ق�سم العلوم ال�سحية يف يناير، وذلك بهدف اإ�رساك 

طلبة املدار�ص الثانوية امل�ستقلة يف جتربة تعلم متعمقة يف جمال العلوم 

ال�سحية وزيادة الوعي بالفر�ص امل�ستقبلية يف جمال الدرا�سة وامل�سار 

املهني. وبدعم مايل من مركز �سدرة للبحوث الطبية واأوريدو قطر، �سهد 

افتتاح الربنامج - الذي ا�ستمر لأربعة اأيام- م�ساركة خم�سة ع�رس طالبًا من 

خم�ص مدار�ص ثانوية يف الأن�سطة املنظمة والتدريب العملي على التجارب 

املخربية يف جمال ال�سحة العامة، والعلوم الطبية احليوية وبرامج التغذية 

الب�رسية، وذلك حتت اإ�رساف اأع�ساء هيئة التدري�ص واخلرباء. وعقدت اجلولة 

الثانية لـ »�سحة« يف يونيو حيث �سارك فيها �سبعة ع�رس طالبًا وطالبة من 

املدار�ص الدولية يف الدوحة.

وكان الهدف من الربنامج هو اإ�رساك الطلبة يف البحث العلمي، واإطلعهم 

على التكنولوجيا املبتكرة والتفكري النقدي لتو�سيع روؤيتهم وجعلهم يدركون 

اأهمية العلم يف �سحة الإن�سان، وكذلك اإعطائهم الفر�سة لتجربة حياة احلرم 

اجلامعي من خلل زياراتهم ملرافقه، مبا يف ذلك مبنى البحوث اجلديد، 

وقاعات املحا�رسات، واملكتبة، و�ساحات الطعام. ويتم تعريف الطلبة اأي�سًا 

على املهن الوطنية يف العلوم ال�سحية من خلل الزيارات امليدانية ملختلف 

املوؤ�س�سات الطبية والبحثية يف قطر، مثل املجل�ص الأعلى لل�سحة، وم�ست�سفى 

الأمل يف موؤ�س�سة حمد الطبية، وخمترب مكافحة املن�سطات. كل ذلك من �ساأنه 

اأن ي�ساعد الطلب على حتديد امل�سارات العلمية اأو الأدبية املنا�سبة لقدراتهم 

وميولهم، وعلى املدى الطويل، تعزيز قدرتهم على حتقيق النجاح الأكادميي 

و�سد حاجات املجتمع من خلل التناف�ص بثقة يف �سوق العمل وحتقيق خطة 

التنمية يف البلد.

اعتزازاً بجذورها الرا�سخة يف هويتها وثقافتها العربية، ت�ستثمر اجلامعة 

ب�سكل متوا�سل يف برامج اللغة العربية لتعزيزها بني ال�سباب واملحافظة 

عليها وت�سجيع التبادل الثقايف والتعليمي والنفتاح على احل�سارات. ويف 

 هذا الإطار، اأنتجت كلية الآداب والعلوم من�سورين مكر�سنيرّ لتعزيز

 اللغة العربية يف �سياقات خمتلفة ،وهما: مو�سوعة عن اليابان باللغة

العربية وهي اأول مو�سوعة باللغة العربية يف قطر، و«الكامل« لتدري�ص

اللغة العربية واآدابها. 

عت مع �رسكة ماروبيني يف عام  وتعترب املو�سوعة نتاج اتفاقية تاريخية ُوقرّ

2012، حيث تربعت ال�رسكة اليابانية للكليةمببلغ �ستة مليني دولر اأمريكي 

على مدى خم�ص �سنوات. وتعد تلك املنحة اأكرب منحة تلقتها جامعة قطر، 

ومن �ساأنها توفري فر�ستنيرّ علميتنيرّ مرموقتنيرّ وهما تدري�ص اللغة اليابانية، 

وتدريب طالب يف مكتب ماروبيني يف طوكيو وبرنامج التبادل الثقايف 

بني طلبة قطر واليابان. كجزء من اتفاق يف اأبريل، قام خم�سة طلب من 

ال�سوؤون الدولية يف الكلية برحلة درا�سة ثقافية ملدة ع�رسة اأيام اإىل اليابان 

حيث قاموا بزيارة املواقع التاريخية والثقافية يف طوكيو، وكيوتو، واأو�ساكا 

وهريو�سيما، وكذلك عدة مواقع للرتاث العاملي التابع لليون�سكو، بالإ�سافة 

اإىل مقر ماروبيني يف طوكيو.

وقد مت تاأليف كتاب »الكامل« من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص يف ق�سم اللغة 

العربية باإ�رساف خبري من جامعة كولومبيا. يف حني اأنه يجمع بني كونه 

ممتعًا وغنيًا باملعلومات، يركز هذا الكتاب على تعزيز املهارات اللغوية 

الأربعة للطلب من خلل الن�ص املختار  بعناية من الأنواع  الأدبية 

املختلفة. كما يهدف اإىل �سد ثغرة كبرية يف مناهج اللغة العربية العامة على 

م�ستوى اجلامعة. 

خلل العام الدرا�سي، مت توقيع العديد من التفاقيات التعاونية بالنيابة عن 

كلية الآداب والعلوم مع املوؤ�س�سات البارزة مبا يف ذلك موؤ�س�سة قطر، وكتارا، 

وموؤ�س�سة حمد الطبية، ووزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية، وكلية طب ويل 

كورنيل يف قطر، وجامعة دالهوزي، وكلية الآداب والعلوم بجامعة طوكيو.
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البحوث 

فازت كلية الآداب والعلوم بثلثة ع�رس مقرتحًا من مقرتحاتها البالغة 113 

املقدَّمة اإىل الدورة ال�سابعة لربنامج الأولويات الوطنية للبحوث، وهو ما ميثل 

جناحًا بن�سبة 11٫5%. تنق�سم هذه املقرتحات اإىل ثمانية مقرتحات بحثية 

يف العلوم الطبيعية، و ثلثة يف العلوم الإن�سانية، وواحد يف العلوم الطبية 

وال�سحية، وواحد يف العلوم الجتماعية. 

ي منح برنامج الأولويات الوطنية للبحوث العلمية موا�سيع خمتلفة  وتغطرّ

مثل اأهمية املن�سات البحرية كنقاط �ساخنة للتنوع البيولوجي البحري، 

والوقود ال�سم�سي عرب تفكك البخار وثاين اأك�سيد الكربون يف درجات حرارة 

مرتفعة، وتتبع التفاعلت بني امللوثات الرئي�سية للهواء واملاء والرتبة، 

وتطوير اختبار تفح�ص الأفيزيا للهجة العربية القطرية، والنهج املتكامل 

لتعزيز �سلمة الأغذية يف قطر، وحتليل الجتاهات وامل�ساعر يف العامل العربي 

با�ستخدام ن�سف تريليون تغريدة. 

وكانت العلوم الكيميائية والبحوث هي مو�سوع ندوة »املواد والكيمياء 

لتقنيات الطاقة اجلديدة« يف دي�سمرب التي �سارك يف تنظيمها ق�سم الكيمياء 

وعلوم الأر�ص واجلمعية امللكية للكيمياء، مما حفز اخلرباء والباحثني 

الدوليني على تطوير التعاون وال�رساكات بهدف تطوير الأبحاث يف العلوم 

الكيميائية وفوائدها للمجتمع. 



ويوؤكد طلب اجلمعية امللكية للكيمياء باأن تقوم كلية الآداب والعلوم 

 با�ست�سافة هذه الندوة على اأهمية البحث يف الكيمياء وعلوم املواد

 للقت�ساد القطري وعلى قدرة كلية الآداب والعلوم على اأن تكون رائدة

يف هذا املجال العلمي. 

اأما عن ندوة علوم احلياة بجامعة قطر املنعقدة يف دي�سمرب، فقد مت طرح  

عر�ص تقدميي لأول مرة حول نتائج م�رسوع بحثي ب�ساأن ت�سكيل واأ�سول 

احللقات يف الروا�سب ال�ساحلية بقطر من قبل ع�سو هيئة التدري�ص يف ق�سم 

العلوم البيولوجية والبيئية. كما قدم طلبة الق�سم �ستة ع�رس مل�سقًا بحثيًا حول 

مو�سوعات خمتلفة مثل تلوث البيئة، وال�سحة البيئية، واحلفاظ على البيئة، 

والتنوع البيولوجي، وقاموا مبناق�سة اأعمالهم مع الباحثني واخلرباء.

وت�سمنت الفعالية اأي�سًا معر�سًا مل�ساريع البحوث من قبل طلبة اأق�سام 

العلوم الطبية احليوية وبرامج تغذية الإن�سان يف ق�سم العلوم ال�سحية، وذلك 

يف جمال الق�سايا اخلا�سة باملجتمعات املحلية مثل ا�ستهلك م�رسوبات 

الطاقة، و�سلمة الأغذية يف �سوق واقف، ومعدلت الإ�سابة بفريو�ص التهاب 

الكبد (HGV)G، وفريو�ص C)GBV-C(، و�سمنة املراهقني، وتاأثري النوع 

الجتماعي واجلن�سية على ال�سلوك والعادات الغذائية، وكذلك مناق�سة التغذية، 

ونوبات الأمل عند مر�سى فقر دم اخللية املنجلية، ووجود اأج�سام »األو« 

امل�سادة بني مر�سى الثل�سيميا الذين يعتمدون على نقل الدم.
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الطلبة 

خلل العام الدرا�سي 2013-2014، �سارك طلبة كلية الآداب والعلوم يف 

عدد من املحافل املحلية، والإقليمية والدولية، كما �ساركوا يف اأن�سطة خدمة 

نوا من حتقيق اأعلى مراتب ال�رسف على م�ستوى الدولة.  املجتمع، ومتكرّ

ويف يوم التميرّز العلمي يف 3 مار�ص، مت تكرمي اثنني من خريجي كلية الآداب 

والعلوم من بني ثمانية خريجني اآخرين من جامعة قطر، وقام  �سمو اأمري 

البلد ال�سيخ متيم بن حمد بن خليفة اآل ثاين بتقدمي عدة جوائز لهم. وتعترب 

جائزة التميرّز الأكادميي اأعلى تكرمي اأكادميي للأفراد واملوؤ�س�سات يف قطر. 

وقد اأخذ طلبة كلية الآداب والعلوم زمام املبادرة يف منا�سبات عدرّة مثل يوم 

البيئة الوطني 2014، حيث مت اإطلق حملة اإعادة التدوير اخلا�سة بالنفايات 

الإلكرتونية حتت عنوان »النفايات الإلكرتونية - ما هي امل�سكلة؟«. وقد 

د�سنت هذه احلملة بهدف ت�سجيع اأع�ساء جامعة قطر على ت�سفية املعدات 

الإلكرتونية القدمية والتخل�ص منها باأمان. كذلك، مت اإطلق مبادرة اإعادة 

تدوير النفايات الإلكرتونية يف �ست مدار�ص م�ستقلة يف الدوحة حيث قام 

الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص من ق�سم العلوم البيولوجية والبيئية باإ�رساك 

الطلبة ال�سغار وتعريفهم بالآثار ال�سارة للنفايات الإلكرتونية على البيئة 

و�سحة الإن�سان. وهدفت هذه املبادرة اإىل رفع الوعي بالتحديات البيئية 

اخلا�سة بالحتفاظ بالأجهزة الإلكرتونية التي مل تعد قيد ال�ستعمال والآثار 

املرتتبة على التخل�ص منها بطريقة غري اآمنة. 

يف �سهر مايو، ا�سرتك طلبة كلية الآداب والعلوم مع نظرائهم من كلية بو�سطن 

الأمريكية يف فعالية احلوار بني الثقافات بهدف تبادل اخلربات الأكادميية 

وتعزيز التبادلت الثقافية. وخطط التعاون بني الكليتني هي قيد التطوير. 

وعلى �سعيد اآخر، وا�سل الطلبة من ق�سم ال�سوؤون الدولية اأن�سطتهم ال�سنوية يف 

خدمة املجتمع املحلي حتت امل�سار الأكادميي اخلا�ص بالقيادة وامل�سوؤولية 

املدنية. ومت اإجراء فعالية ليوم من الرتفيه لـ100 طفل يتيم )من �سن ريا�ص 

الأطفال وحتى الثانوية( وذلك بالتعاون مع املوؤ�س�سة القطرية لرعاية الأيتام 

»درمية«، كما مت توزيع طرود الرعاية اإىل 2000 عامل من عمال البناء 

يف جامعة قطر، ومت عقد يوم ترفيهي اآخر للأطفال من ذوي الحتياجات 

اخلا�سة، والقيام بزيارات لكبار ال�سن وتوزيع الهدايا عليهم. وقام الطلبة 

اأي�سًا بو�سع م�رسوع لرتكيب مربدات مياه ال�رسب النظيفة يف الأحياء الفقرية 

يف قطر. 

وخلل العام الدرا�سي، اأتيحت لطلبة كلية الآداب والعلوم فر�سة اكت�ساب نظرة 

ثاقبة يف عامل ال�سوؤون الدولية وال�سيا�سة العاملية من خلل اللقاء مبجموعة 

من القادة الدوليني: 

نائب رئي�ص بعثة ال�سفارة الأمريكية يف قطر ال�سيد/ اإيان ماكاري حول    -

العلقات الثنائية بني بلده وقطر   

-  رئي�ص املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ص ال�سيد/ خالد م�سعل حول   

ديناميات امل�ساحلة الفل�سطينية   

�سفرية هولندا يف قطر، �سعادة ال�سيدة/ اإيفيت بريججريف فاناإيت�سوود     -

وحتدثت حول العلقات بني قطر وهولندا   

�سعادة ال�سيد/ وونغ كووك بون �سفري �سنغافورة يف قطر متحدثًا حول     -

العلقات بني �سنغافورة وقطر   

�سعادة ال�سيد قبلن اأبي �سعب �سفري الإكوادور يف قطر حول خلف بلده    -

مع �سيفرون تك�سا�ص وعواقبه البيئية   

�سعادة ال�سيد/ فيليك�ص األربتو مورينو مارتينيز الوزير امل�ست�سار     -

جلمهورية فنزويل البوليفارية يف دولة قطر لتكرمي اإرث الرئي�ص الراحل    

هوغو رافائيل ت�سافيز   

ال�سيد/ فرانك ويزنر ال�سفري ال�سابق للوليات املتحدة يف م�رس للحديث    -

عن  �سيا�سة بلده يف �سوريا وم�رس واإيران.  

هيئة التدريس 

خلل العام الدرا�سي 2013-2014، قامت كلية الآداب والعلوم بتعزيز هيئة 

التدري�ص بحيث و�سل عدد اأع�سائها اإىل ما جمموعه 390 ع�سواً.  كما احتفلت 

الكلية بح�سول اأحد اأع�ساء هيئة تدري�سها على جائزة الدولة للعلوم والفنون 

والآداب يف دورتها الرابعة من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين، 

اأمري البلد املفدى، وذلك �سمن تكرمي العلماء واملبدعني والباحثني القطريني 

مل�ساهمتهم يف اإثراء احلياة الثقافية والفكرية يف قطر. 

وقد ن�رست هيئة التدري�ص يف كلية الآداب والعلوم اأكرث من 263 بحثًا، 

وتواجدت يف 338 موؤمتر دويل حول العامل، ووا�سلت تقدميها لل�ست�سارات 

�سة يف عدد من املجالت العلمية.  املتخ�سرّ

وقد جتلت موهبة اأع�ساء هيئة التدري�ص مب�ساركة اأ�ستاذ يف ق�سم العلوم 

البيولوجية والبيئية يف درا�سة البحوث املن�سورة دوليًا حول اأ�سول الأ�سود 

احلديثة بعنوان »الك�سف عن التاريخ الدميوغرايف لأمهات النمر  با�ستخدام 

احلم�ص النووي القدمي و حتليل الأن�ساب مكانيًا «. وت�سمن فريق الباحثني 

علماء من جامعات يف ا�سرتاليا، والدمنارك، وفرن�سا، وال�سويد، واململكة 

املتحدة، والوليات املتحدة. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، �سارك اثنان من الأ�ساتذة امل�ساعدين من ق�سم العلوم 

ال�سحية يف بحث حول الأمرا�ص غري املعدية يف العامل العربي، والذي مت 

ن�رسه يف جملة لن�سيت، وهي املجلة الطبية العامة الرائدة على م�ستوى العامل 

واملتخ�س�سة يف علم الأورام، والأمرا�ص الع�سبية والأمرا�ص املعدية.



كلية اإلدارة
واالقتصاد
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احتفلت كلية الإدارة والإقت�ساد خلل العام الدرا�سي بعدد من الإجنازات التي 

�سملت اإطلق خطتها ال�سرتاتيجية للأعوام 2103-2016، واإن�ساء مركز 

لريادة الأعمال وتطوير حا�سنة امل�ساريع التجارية، وتنظيم وا�ست�سافة اأول 

موؤمتر اإقليمي لريادة الأعمال. وقد �سملت اأهم الإجنازات الأخرى تعيني مقعد 

خم�س�ص للقطاع امل�رسيف يف درا�سة البنوك، وامل�ساهمة يف تقرير امل�سوؤولية 

الجتماعية لل�رسكات يف قطر، بالإ�سافة لإجنازات الطلبة وهيئة التدري�ص.

 

عت الكلية برنامج املاج�ستري يف اإدارة الأعمال مع اإدراج تخ�س�سني 
رّ
كذلك، و�س

جديدين، وهما: حتليل الأعمال التجارية، وريادة الأعمال التجارية. وت�سمل 

برامج الدرا�سات العليا اجلديدة املخطط لها برامج املاج�ستري يف التمويل، 

والت�سويق والبتكار، وريادة الأعمال التجارية لتلبية الجتاهات اجلديدة 

والنا�سئة يف بيئة الأعمال التجارية يف قطر. وهناك مركزان للبحوث قيد 

التطوير هما مركز للبحوث يف التمويل الإ�سلمي، والآخر يف متيرّز الأعمال، 

واللذان يهدفان لدعم برامج الدرا�سات العليا املخطط لها، ف�سًل عن تعزيز 

القائم منها. 

وت�سمل املجالت الأخرى بناء ثقافة خدمة املجتمع يف الكلية، والتح�سني 

امل�ستمر للكفاءة الإدارية. 

وتاأخذ اخلطة ال�سرتاتيجية اجلديدة بعني العتبار اأهمية اإ�رساك طلبة كلية 

الإدارة والقت�ساد يف جمال البحوث، واحلاجة اإىل التو�سع يف اأن�سطة الكلية 

وامل�ساركة يف تنظيم املوؤمترات املحلية، والإقليمية والدولية لإتاحة الفر�ص 

لطلبتها للتفاعل مع قادة الأعمال واملهنيني واخلرباء، واكت�ساب التوجيه يف 

جميع جمالت الأعمال التجارية . 

مت تطوير مركز ريادة الأعمال باعتباره وحدًة تابعة لكلية الإدارة والإقت�ساد. 

ويعمل هذا املركز على ربط احلياة الأكادميية مع واقع الأعمال التجارية 

من خلل التدريب والبحوث وال�ست�سارات، ومن خلل اأن�سطة حا�سنة 

الأعمال. ويتم تو�سيع خدمات مركز ريادة الأعمال لكًل من طلبة كلية الإدارة 

والقت�ساد وطلبة جامعة قطر، فيتم تو�سيع جمال برامج التدريب والتوعية 



ون�رسها على م�ستوى املجتمع الأو�سع لت�سمل القطاعني العام واخلا�ص 

وجمتمعات الأعمال التجارية، واجلمعيات، والهيئات احلكومية، بالإ�سافة 

للتعاون الدويل. 

وجتلرّى انخراط طلبة كلية الإدارة والقت�ساد مع كليات جامعة قطر الأخرى 

عرب م�سابقة طويلة مدتها خم�سة اأ�سهر )من اأكتوبر اإىل فرباير( حول البتكار 

وريادة الأعمال. وجرت تلك امل�سابقة بني طلبة كلية الإدارة والقت�ساد وطلبة 

كلية الهند�سة بهدف تعزيز روح ريادة الأعمال، وزيادة الوعي باأهمية ملكية 

واإدارة الأعمال، واإ�رساك الطلبة ب�ساأن كيفية تطوير خطط فعالة للأعمال 

التجارية وتقدمي الأفكار املبدعة. 

وقد تناف�ست فرق الطلبة يف تطوير ن�ساط جتاري فريد ومبتكر يف قطر 

يرتكز على خلق منتج اأو تقدمي خدمة يف جمالت الأعمال املختلفة مثل 

التكنولوجيا، والتكنولوجيا احليوية، والتكنولوجيا اخل�رساء، وال�سحة، 

والت�سنيع املتقدم، والزراعة واملنتجات الزراعية، والهند�سة، والتعليم.

وبالتعاون مع حا�سنة الأعمال، يقوم مركز ريادة الأعمال بدعم تطوير 

الأفكار التجارية ودرا�سات اجلدوى وحتويلها اإىل خطط عمل �سليمة يتم 

تطبيقها ب�سكل ناجح. وقد مت ت�سميم حا�سنة الأعمال بهدف دعم تطوير 

عملية ريادة الأعمال لطلبة وهيئة تدري�ص البكالوريو�ص واملاج�ستري بكلية 

الإدارة والقت�ساد، وتوفري التدريب والتوجيه حول كيفية تطوير ال�رسكات 

 بني طلبة وهيئة التدري�ص 
ً
املبتدئة. وتعترب حا�سنة الأعمال اأي�سًا ملتقى

بكلية الإدارة والقت�ساد وطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة قطر  

 وغريهم من الأ�سخا�ص املبتكرين يف املجتمع ممن يهمهم اأن يكونوا من

رواد الأعمال. 
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يف دي�سمرب، جنبًا اإىل جنب مع حا�سنة الأعمال الرقمية اخلا�سة باملجل�ص 

الأعلى للت�سالت، ا�ستثمر مركز ريادة الأعمال خربات اأع�ساء هيئة التدري�ص 

به وبكلية الإدارة والقت�ساد يف دورة لطلبة ال�سنة الأخرية بعلوم احلا�سب 

يف كلية الهند�سة، وذلك حول بناء مناذج وخطط الأعمال املتعلقة باأفكارهم 

اخلا�سة ببدء امل�ساريع. 

ول�سك يف اأن اأحد اجلوانب الهامة ملركز ريادة الأعمال هو دوره كمورد 

 لل�ست�سارات ملختلف الكيانات يف احلكومة الوطنية والدول املجاورة

 يف جمال ريادة الأعمال، وملكية ال�سباب مل�ساريع الأعمال، وحتفيز

القطاع اخلا�ص. 

ومتا�سيًا مع الزخم الوطني والإقليمي الهادف لتعزيز ريادة الأعمال، عقد 

املركز ندوة يف اإك�سبو يف نوفمرب خلل فعاليات اأ�سبوع اإك�سبو العاملي 

يف جمال ريادة الأعمال. اأتاح احلدث لطلبة كلية الإدارة والقت�ساد وطلبة 

جامعة قطر التعرف على الأن�سطة التجارية التي تقوم بها ال�رسكات 

واملوؤ�س�سات التجارية، واحلكومة، وال�سناعة امل�ساركة، وا�ستك�ساف خياراتهم 

للدعم يف جمالت البتكار، واحل�سانة، والتمويل. 

ولعل اأهم فعالية ملركز ريادة الأعمال خلل العام الدرا�سي كانت اإطلق 

الن�سخة العربية من كتاب جيل منوذج الأعمال يف قطر، يف تعاون لأول مرة 

مع مركز حا�سنة الأعمال بقطر  ومع »�سلتك«. 

وقد اأدى التزام الكلية بتعزيز ريادة الأعمال يف قطر وخا�سة بني ال�سباب اإىل 

تنظيم اأول موؤمتر اإقليمي من نوعه حتت عنوان: »ريادة الأعمال يف منتدى 

التنمية القت�سادية« الذي عقد يف 24و 25 فرباير بالتعاون مع �سبكة 

الأعمال التفاعلية. 

وجاء املوؤمتر حتت عنوان »رعاية جيل جديد من رواد الأعمال يف قطر 

واخلليج«، برعاية وم�ساركة �سعادة الدكتور حممد بن �سالح ال�سادة، وزير 

الطاقة وال�سناعة القطري، والذي �سم اأكرث من اأربعة ع�رس خبرياً دوليًا يف 

جمال الأعمال التجارية والتعليمية واملالية، كما �سم قادًة من خمتلف 

القطاعات يف قطر واملنطقة. وقد قدم املوؤمتر منظوراً هامًا لل�سباب من 

اأ�سحاب الأعمال املحتملني حول تخطيط الأعمال، والتمويل، وامللكية، 

والإدارة، وغري ذلك من امل�سائل ذات ال�سلة. 

وجاء تخ�سي�ص مقعد للقطاع امل�رسيف يف اإطار م�ساعي الكلية لتوفري اخلربة 

يف امل�سائل التجارية واملالية وامل�رسفية لطلبة كلية الإدارة والإقت�ساد 

يف م�ساريع تخرجهم، ولت�سهيل فر�ص التدريب والتوجيه يف البنك التجاري. 

ه الطلبة ب�ساأن  ويهتم هذا املقعد اأي�سًا بتطوير القدرات البحثية للكلية ويوجرّ

امل�ساريع البحثية التي تعك�ص الحتياجات املتزايدة للمجتمع. 

وب�سفتها كلية الأعمال التجارية الوحيدة يف قطر، تلعب كلية الإدارة 

 والإقت�ساد دوراً قويًا يف امل�ساهمة يف متابعة ومراقبة امل�سوؤولية

الجتماعية لل�رسكات. 

البحوث 

متكنت كلية الإدارة والقت�ساد من احل�سول على  منحتني من برنامج 

الأولويات الوطنية للبحوث يف دورته ال�سابعة من بني ع�رسين مقرتحا

تقدمت بها، اأي جنحت يف احل�سول على ما ن�سبته 10%. ودارت امل�ساريع 

التي مت الفوز بتمويلها حول »رد فعل �سوق الأ�سهم للبيانات التنبئية 

والإف�ساح الطوعي عن املخاطر الناجتة من حوكمة ال�رسكات«، و»اإطار

التعلم مدى احلياة لتعزيز �سمات الدرا�سات العليا والتطوير املهني امل�ستمر

يف قطر )لرينري(«. 

وكان ع�سو هيئة التدري�ص يف كلية الإدارة والقت�ساد هو الباحث الرئي�سي 

 ب�ساأن مقرتح بحثي ممول من برنامج الأولويات الوطنية للبحوث

 عنوانه »ا�ستخدام ن�سف تريليون تغريدة لتحليل الجتاهات وامل�ساعر

يف العامل العربي«. 

يف الدورة الـخام�سة ع�رس لربنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني، جنحت 

كلية الإدارة والقت�ساد يف احل�سول على متويل لأحد مقرتحاتها من بني 

�سبعة مقرتحات مقدمة مبعدل جناح يبلغ 14،3%، وامل�رسوع البحثي هو 

بعنوان »تاأثري اإغلق النوافذ الإ�سلمية يف البنوك التقليدية على اأداء النظام 

امل�رسيف يف قطر«. 

وقدم 33 ع�سو من اأع�ساء هيئة التدري�ص طلبات للح�سول على منح داخلية، 

وجنح 31 منهم يف تاأمني التمويل، على النحو التايل: 25 منحة للبدء، اأربع 

منح للطلبة ومنحتني جامعيتني. 



الطلبة 

جتدر الإ�سارة  اإىل اأن العام الدرا�سي 2013-2014 قد �سهد زيادة يف 

عدد الطلبة امللتحقني خلل ف�سل اخلريف مما رفع عدد طلبة كلية الإدارة 

والقت�ساد اإىل 3500. وكان ف�سل اخلريف قد �سهد التحاق 798 طالبًا 

بالكلية، 90% منهم من القطريني، وقد اجتذب ق�سم املالية والقت�ساد اأكرب 

عدد من الطلبة. وقد مت قبول 63 طالبًا وطالبة يف برامج الدرا�سات العليا 

للكلية، 40% منهم من القطريني. 

يف حفل التخرج يف �سهر مايو، تخرج 263 طالبًا وطالبة يف مرحلة 

البكالوريو�ص )190 خريجة، 73 خريجًا( من كلية الإدارة والقت�ساد جنبًا 

اإىل جنب مع 26 خريجًا وخريجة ممن اأمتوا بنجاح درجة املاج�ستري. وح�رس 

حفل تخرج الطلبة البنني ح�رسة �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين 

اأمري البلد املفدى وقام بتكرمي �سبعة طلبة متفوقني حققوا معدل تراكمي 

يبلغ 3٫50 فما فوق، كما مت تكرمي 39 خريجة من قبل �سعادة ال�سيخة هند 

بنت حمد اآل ثاين نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للتعليم . 

وقد ُمنح اأحد خريجي كلية الإدارة والقت�ساد و�سامًا بلتينيًا اإىل جانب ت�سعة 

من خريجي جامعة قطر )من بني 20 خريجًا مت تكرميهم( من قبل ح�رسة 

�ساحب ال�سمو  ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البلد املفدى يف يوم التميرّز  

العلمي، وذلك اعرتافًا بتفوقهم يف املجال الأكادميي، ويف البحوث، والعمل 

التطوعي، والأن�سطة الجتماعية. 

ويف نف�ص العام ا�ستفاد الطلبة من عدة حما�رسات وور�ص العمل حول 

مو�سوعات متنوعة مثل »اكت�سف الت�سويق«، و»كيف حتمي فكرة عملك 

التجاري«، و »احلديث عن العلمة التجارية - اأدلة من قطر«. كما �سارك 

الطلبة يف دورة تدريبية اأجرتها بلومربغ، وهي ندوة بحثية حول اخلدمات 

امل�رسفية الإ�سلمية، وجل�سة نقا�ص حول »دور التمويل يف دعم م�ساريع 

الأعمال ال�سغرية واملتو�سطة«. وقد متكنت جلنة التوا�سل امليداين مع 

املجتمع املحلي يف الكلية من اإ�رساك اأرباب العمل من خمتلف القطاعات يف 

فعالية قاموا خللها بتقدمي روؤى حول توقعاتهم واملهارات املطلوبة للطلبة 

من ق�سم الإدارة والت�سويق. 

وا�ستفاد طلبة كلية الإدارة والقت�ساد من فر�ص اإر�سادهم بوا�سطة كبار 

الفاعلني واخلرباء من خمتلف القطاعات يف قطر �سمن الربنامج التنفيذي 

داخل الكلية. وقد قدم الطلبة تقريراً عن الدرو�ص امل�ستفادة يو�سح بالتف�سيل 

الأفكار واملعارف املكت�سبة من اجلل�سات. وهذا هو جزء من منوذج التعلم 

التحويلي يف الكلية، الذي يتم جتهيز الطلبة من خلله باملهارات اللزمة 

لقيادة واإ�سافة القيمة اإىل منظمات الأعمال التي ين�سمون اإليها، ومتكينهم 

من مواجهة حتديات بيئة الأعمال التجارية التي تزداد عامليتها واعتمادها 

على املعرفة. 

ومثال اآخر  على الإجنازات الطلبية هو املناف�سة بني طالبة من كلية الإدارة 

والقت�ساد من �سف الت�سويق يف حتدي للت�سالت الت�سويقية الذي نظمته 

�رسكة العلن والت�سالت املتكاملة )اإجن�سي تريبل تو(، وهدفت املناف�سة 

اإىل  توفري اخلربة العملية يف احلياة الواقعية من حيث �سلتها بالنظرية 

املكت�سبة يف ال�سفوف الدرا�سية، وتعزيز روح املناف�سة ال�رسيفة يف جمال 

الأعمال التجارية. وا�سرتكت الفرق يف اإعداد حملة ت�سويقية متكاملة ب�سدد 

م�رسوعني من م�ساريع املجل�ص الأعلى لل�سحة- واحد من عملء ال�رسكة - 

الأوىل حول تبديد اخلرافات ب�ساأن ال�رسطان، والأخرى ب�ساأن تعزيز اأمناط 

احلياة ال�سحية.  وقد فاز طالبان بفر�سة التدرب يف ال�رسكة وامل�ساركة يف 

م�ساريع اأخرى.
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هيئة التدريس 

 من اأجل ا�ستيعاب الزيادة الطلبية، مت توظيف 35 ع�سواً جديداً يف هيئة 

التدري�ص بالكلية يف العام الدرا�سي اجلديد، لي�سل جمموع هيئة التدري�ص اإىل 

77. و�سمل ذلك 11 ع�سواً جديداً يف ق�سم الت�سويق والإدارة للتدري�ص باللغتني 

العربية والإجنليزية مبا يتما�سى مع مر�سوم اللغة العربية لعام 2012، مما 

اأدى لزيادة اأع�ساء الهيئة التدري�سية اإىل 25.  اأما الهيئة التدري�سية يف ق�سم 

املالية والقت�ساد فقد ارتفعت اإىل 30، يف حني ازدادت هيئة التدري�ص يف 

ق�سم املحا�سبة وُنظم املعلومات اإىل 22 ع�سواً. 

وبلغت املواد املن�سورة يف الكلية خلل العام الدرا�سي 233: منها 107 

 خمطوطات الأبحاث، 83 بحثًا يف جملت علمية، و 43 ورقة عمل يف

وقائع املوؤمترات. 

مت ت�سليط ال�سوء على نوعية اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلية يف جائزة الدولة 

التي فاز بها اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ص يف القت�ساد وقدمها له �سمو الأمري 

يف اإطار تقديره ال�سنوي للم�ساهمة التي يقدمها كبار املهنيني الوطنيني 

للعلوم والفنون والآداب.



 إن نجاح الجامعة في تحقيق ا�هداف المحددة 
لها يعزى إلى حد كبير للدعم الذي تتلقاه من 
مجموعة شركائها في الحكومة، والصناعة، 

وا�عمال التجارية، وا�وساط ا�كاديمية، 
والمجتمع المدني.



 إن نجاح الجامعة في تحقيق ا�هداف المحددة 
لها يعزى إلى حد كبير للدعم الذي تتلقاه من 
مجموعة شركائها في الحكومة، والصناعة، 

وا�عمال التجارية، وا�وساط ا�كاديمية، 
والمجتمع المدني.



كلية التربية

اأمتت كلية الرتبية العام الدرا�سي 2013-2014 مبجموعة من الإجنازات 

التي �سملت الزخم املتوا�سل لتعزيز تعليم العلوم، والتكنولوجيا، والهند�سة 

والريا�سيات يف املدار�ص امل�ستقلة يف قطر، كما ت�سمنت تعزيز التعاون 

يف اإ�سلح التعليم، وتوقيع اتفاقية مع مركز التكنولوجيا امل�ساعدة يف 

قطر )مدى( بهدف اإدخال التكنولوجيا امل�ساعدة للطلب ذوي الحتياجات 

اخلا�سة يف جامعة قطر. 

كما واحتفلت الكلية بتخريج 45 طالبة )14 منهن بدرجة البكالوريو�ص، 

و20 بدرجة املاج�ستري و11 بدرجة دبلوم( وتخريج 10 طلب )6 بدرجة 

املاج�ستري و 4 بدرجة دبلوم(. وت�سمل هذه املجموعة املتفوقني من الطلب 

والطالبات ممن ح�سلوا على معدلت تراكمية 3٫5 واأكرث، والذين مت تكرميهم 

يف حفلي التخرج اللذين ُعقدا يف 20 و 21 مايو.  وي�ستمر اإ�سلح التعليم 

باعتباره املجال الرئي�سي للرتكيز يف كلية الرتبية. ويف موؤمترها ال�سنوي 

يف 22 و 23 مار�ص، �سلطت الكلية ال�سوء على اللتزام املوؤ�س�سي بامل�ساهمة 

يف اإ�سلح التعليم بنجاح، والدور الرئي�سي للكلية يف توفري منتدى للعاملني 

يف التعليم، ووا�سعي ال�سيا�سات، وامُلدر�سني من املدار�ص امل�ستقلة، واأولياء 

الأمور بهدف اإ�رساكهم يف احلوار واحللول والتو�سيات. 

وقد �سدد موؤمتر هذا العام على م�ساألة تقييم الأداء يف العملية التعليمية 

ودورها يف دعم جودة التعليم، ودعا اإىل التعاون بني املعلمني ب�سكل عام 

والتعليم العايل يف قطر وخارجها على حد �سواء. 

وجاء جناح موؤمتر هذا العام متوجًا للموؤمترات الثلثة ال�سابقة التي تناولت 

التطوير املهني للمعلم والتعلم مدى احلياة  واإن�ساء جمتمعات التعلم التي 

تدعم جهود الإ�سلح التعليمية، واملبادرات اخلا�سة باأف�سل املمار�سات يف 

جمال اإ�سلح التعليم. ويعترب تزايد اأعداد امل�ساركني التي فاقت 400، بن�سبة 

تزيد عن 25% عن العام ال�سابق خري دليل على تنامي �سعبية املوؤمتر 

وكانت الفعالية الأخرى اللفتة يف ذلك ال�سهر هي اليوم املفتوح بعنوان 

»فخور بكوين معلم« الهادف لتعزيز اأهمية مهنة التدري�ص، وتعزيز التفاعل 

الجتماعي بني الطلبة ومدر�سيهم، وبني املدار�ص امل�ستقلة والكلية، وتبادل 

اخلربات وامل�سورة، وتعزيز الفخر مبهنة التدري�ص. وكان لطلبة كلية الرتبية، 

جنبًا اإىل جنب مع مدر�سيهم، دور فاعل يف تنظيم هذه الفعالية التي حظيت 

بدعم وح�سور 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�ص اإعدادية، وابتدائية وثانوية م�ستقلة يف الدوحة. وت�سمن 

الربنامج معر�سًا للم�سارات املهنية احتوى اأجنحة للمعلومات نظمتها 

املدار�ص امل�ساركة، ومركز الكلية للطفولة املبكرة، واملركز الوطني للتطوير 

الرتبوي، والنادي الرتبوي، وموؤ�س�سة اأيادي اخلري نحو اآ�سيا )روتا(، بالإ�سافة 

اإىل عرو�ص الطلبة ال�سفوية مل�ساريع البحوث والعرو�ص التقدميية حول 

»ذكريات املعلم«. 

يف يناير، قامت كلية الرتبية بتطبيق دورها باعتبارها مورداً هامًا للتعليم 

اخلا�ص والتعليم ال�سامل من خلل مذكرة تفاهم مع مركز التكنولوجيا 

امل�ساعدة يف قطر )مدى( لدمج التعلم اخلا�ص بالتكنولوجيا امل�ساعدة والنفاذ 

الإلكرتوين داخل وحداتها الأكادميية. ومبوجب �رسوط مذكرة التفاهم، يتلقى 

موظفو كلية الرتبية التدريب املنا�سب من اأجل حت�سني املعرفة والوعي 

بالتكنولوجيا امل�ساعدة والت�سميم ال�سامل، مما يوفر فر�ص التدريب للطلبة 

من خلل �رساكة مركز التكنولوجيا امل�ساعدة يف قطر )مدى( مع »توماها 

تكنولوجي« بهدف اإ�رساكهم يف الأ�ساليب املبتكرة ورفع وعيهم ومهاراتهم 

يف الو�سول اإىل التكنولوجيا ذات ال�سلة. 

خلل العام الدرا�سي، دعم ق�سم العلوم النف�سية يف كلية الرتبية مبادرات 

�ساملة يف عدد من املجالت: 

اأ�سبوع ال�سم. »جتارب ناجحة«، اأبريل 2014  -

اليوم العاملي للتوعية مبر�ص التوحد، »التوحد والتكنولوجيا امل�ساعدة«،    -

اأبريل 2014  

اليوم الدويل للأ�سخا�ص ذوي الإعاقة حتت �سعار  »ك�رس احلواجز وفتح    -

الأبواب: ملجتمع �سامل والتنمية للجميع«، دي�سمرب 2013  

اليوم العاملي لل�سحة العقلية. »ال�سحة العقلية والتفكري الإيجابي«،     -

اأكتوبر 2013  

اأ�سبوع الع�سا البي�ساء. »تعرف بنا وتعلم منا« اأكتوبر 2013  -

وخلل تنظيم هذه املنتديات، تعاونت الكلية مع ق�سم ذوي الحتياجات 

اخلا�سة بجامعة قطر، ومركز التكنولوجيا امل�ساعدة يف املجل�ص الأعلى 

لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت، ومركز التاأهيل الجتماعي )العوين(، 

ومعهد النور، ووزارة الداخلية، واملنظمات احلكومية وغري احلكومية للتعليم 

اخلا�ص يف قطر. 

وقد ا�ست�ساف الق�سم اأي�سًا ندوة اليوم الدويل للمراأة يف 10 مار�ص حول 

»معاهدة حقوق املراأة«، حيث حتدثت ال�سيدة نور املالكي اجلهني، اخلبرية يف 

جلنة الأمم املتحدة للق�ساء على التمييز �سد املراأة، واملديرة التنفيذية ملعهد 

الدوحة الدويل للأ�رسة.

البحوث 

باعتبارها جهة بحثية ن�سطة وحمورية لتطور قطر، يرتكز دور جامعة قطر 

وكلياتها كمحرك للبحث والبتكار يف البلد على �سجل حافل بالإجنازات 

البحثية والعلمية يعود اإىل بداية الثمانينيات من القرن املا�سي. ويف هذا 

الإطار، جنحت كلية الرتبية موؤخراً 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�ص يف دولة قطر«. بالإ�سافة 

اإىل ذلك، مت دعم اثنني من امل�ساريع البحثية للطلبة وهيئة التدري�ص حول 

التعليم اخلا�ص، وال�سحة والرفاه على التوايل يف اإطار برنامج اخلربة 

البحثية للطلبة اجلامعيني. 

وخلل العام، �رسعت كلية الرتبية يف تطوير مقرتحني لإن�ساء مراكز اأبحاث 

متخ�س�سة يف املجالت الهامة املتعلقة بالتعليم: 

املركز القومي للبحوث الرتبوية والذي �سيكون »ملتزمًا بتحقيق التميرّز   -

البحثي وبناء القدرات من خلل توفري بيئة داعمة للمنح الدرا�سية للطلبة 

الة يف جمال البحوث على  وهيئة التدري�ص، وتطوير �رساكات تعاونية فعرّ

امل�ستوى الوطني والدويل. و�سيعمل املركز على معاجلة الق�سايا الرتبوية 

الهامة والإ�سهام يف حتقيق اأهداف روؤية قطر الوطنية لعام 2030، ودعم 

�سعي البلد لتاأ�سي�ص اقت�ساد قائم على املعرفة من الطراز العاملي«. 

مركز القيا�ص والتقومي، والذي يهدف »للإ�سهام يف اإثراء اجلوانب النظرية   -

والتطبيقية يف جمال العلوم النف�سية من خلل التعاون يف البحث العلمي، 

واإعداد وتدريب كادر من الرتبويني القطريني القادرين على النخراط يف 

عملية حت�سني نوعية الختبارات الت�سخي�سية والإجراءات امل�ستخدمة يف 

جمال علم النف�ص الرتبوي«. 

وقد جتلى اإلتزام الكلية اخلا�ص بامل�ساهمة يف البحوث ال�سيا�سة التعليمية يف 

قطر واملنطقة يف ا�ست�سافتها حللقة درا�سية يف �سهر مار�ص، بال�سرتاك مع 

مكتب اليون�سكو يف الدوحة حول »حوار ال�سيا�سات، وتطوير التعليم ما بعد 

عام 2015: تعزيز اأداء نظم التعليم يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي«. وتعترب 
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هذه الفعالية مبثابة اإطلق ملنحة برنامج الأولويات الوطنية 

للبحوث مل�رسوع بحثي م�سرتك بني كلية الرتبية واليون�سكو حول 

»تطوير التعليم ما بعد عام 2015: حت�سني جودة خمرجات التعلم 

وتعزيز اأداء نظم التعليم يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي«. 

 وتبع ذلك يف يونيو اجتماعًا للخرباء حتت عنوان »احلفاظ على 

تطوير التعليم ما بعد عام 2015«، وح�رسه ممثلون عن املجل�ص 

الأعلى للتعليم، وموؤ�س�سة اأيادي اخلري نحو اآ�سيا )روتا(، واليون�سكو، 

ووفود من دول جمل�ص التعاون اخلليجي واليمن، وهيئة التدري�ص 

يف كلية الرتبية. ومتكن الجتماع من اإن�ساء من�سة للتعاون مع 

كافة الأع�ساء احل�سور، وتو�سيح اأدوارهم وم�سوؤولياتهم. 



وخلل العام الدرا�سي، عقدت الكلية �سل�سلة من ور�ص العمل املتعلقة 

بالأبحاث التي غطت عدداً من املو�سوعات التي تركز على تطوير مهارات 

 البحث، ومت تقدميها من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة قطر

والعلماء الزائرين. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، مت ت�سكيل فريق توجيهي للبحوث بحيث يقوم بالإ�رساف 

على الأن�سطة البحثية والعلمية يف الكلية، ومراجعة ا�سرتاتيجية اأبحاثها، 

وحتديد اأولويات البحوث امل�ستقبلية. واأدى ذلك لو�سع ا�سرتاتيجية بحثية 

جديدة للكلية للأعوام 2013-2016. ودفع الفريق الكلية للنخراط يف 

الهتمامات البحثية امل�سرتكة وذات ال�سلة لتطوير جمموعات البحوث 

املتخ�س�سة واملتعددة التخ�س�سات للعمل ب�سكل تعاوين على املزيد من 

امل�ساريع البحثية ال�سرتاتيجية من اأجل حت�سني نوعية وحجم اأبحاثهم.

الطلبة

يف بداية العام الدرا�سي، التحق بالكلية 650 طالب وطالبة جدد )320 اإناث 

و 330 ذكور(. 

وقد �سارك طلبة كلية الرتبية يف عدد من اأن�سطة الكلية واجلامعة على مدار 

العام. وقد مت دعمهم جيداً يف منحهم الدرا�سية من خلل عدد من املبادرات 

الرامية لتوجيه تعلمهم الأكادميي واملدين. ومت تاأ�سي�ص جلنة لدعم الطلبة 
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وو�سع ا�سرتاتيجيات لتقدمي امل�سورة الأكادميية بهدف حت�سني اأداء الطلبة 

وزيادة م�ساركتهم وا�ستبقائهم. كما مت دعم الطلبة اأي�سًا من قبل وحدة اخلربة 

امليدانية والإ�رساف على املنح التدريبية �سمن نهج »التعلم باملمار�سة« الذي 

اعتمدته الكلية لتعزيز جتربتهم الأكادميية واإعدادهم لعامل العمل يف جمال 

التعليم. 

وتعمل مراكز دعم التعلم والإر�ساد الطلبي والأكادميي يف اجلامعة على 

خلق البيئة امللئمة التي ت�ساعد الطلبة على التغلب على التحديات التي 

تواجههم وتذلل ال�سعاب والعوائق التي قد تقف يف طريقهم، اإن كان ذلك 

يف دعم اجلانب الأكادميي اأو يف اإثراء احلياة اجلامعية لطلبها.  تلعب 

برامج ومراكز دعم الطلب دوراً حيويًا يف دعم روؤية جامعة قطر باأن ت�سبح 

ال يف التنمية  منوذجًا للجامعة الوطنية ورائدة بنوعية التعليم وبدورها الفعرّ

القت�سادية والجتماعية مبا يتما�سى مع ركائز روؤية قطر الوطنية 2030.

كجزء من �سعيها لتوفري اخلربات العاملية لإثراء التعلم املتخ�س�ص لطلبها، 

�سهلرّت الكلية م�ساركة الطلبة احلاليني يف برامج الدرا�سات العليا واخلريجني 

يف موؤمتر بالفيديو حول »ماهية التعليم اخلا�ص« مع اثنني من كبار اخلرباء 

يف التعليم اخلا�ص، الدكتور دان هلهان والدكتور بايج بولن من جامعة 

فرجينيا. وقد ا�ستفاد الطلبة من وجهات نظر اخلرباء ب�ساأن الختلفات 

بني التعليم العام واخلا�ص واحلاجة امل�ستمرة للتعليم اخلا�ص، ومتكنوا من 

مناق�سة م�ستقبل التعليم اخلا�ص، خا�سًة يف قطر.

هيئة التدريس 

بت الكلية وقدمت برناجمًا توجيهيًا ل�ستة اأع�ساء  يف بداية العام الدرا�سي، رحَّ

جدد يف هيئة التدري�ص، وبذلك و�سل عدد هيئة التدري�ص اإىل 44. و�سملت 

التخ�س�سات اجلديدة يف الكلية ال�سنوات املبكرة، وعلم النف�ص الرتبوي، 

والرتبية اخلا�سة، واملناهج وطرق التدري�ص يف اللغة العربية، واملناهج 

 وطرق التدري�ص يف العلوم الجتماعية، واملناهج وطرق التدري�ص

يف الريا�سيات. 

وخلل هذا العام، قدم اأع�ساء هيئة التدري�ص بحوثهم العلمية يف العمل يف 

اأكرث من 23 من املوؤمترات الوطنية والإقليمية والدولية، ومت ن�رس حوايل 27 

ورقة عمل ومقال يف املجلت الأكادميية املعروفة.

المركز الوطني لتطوير التربويين

خلل العام الدرا�سي، وا�سل املركز مبادراته وا�سرتاتيجياته الرامية اإىل: 

تعزيز الإ�سلح املدر�سي   -

متكني املدار�ص من زيادة م�ساركة واإجناز الطلبة   -

تطوير قدرات املعلمني يف املدار�ص امل�ستقلة وتزويدهم بالأدوات     -

واملهارات اللزمة لتعزيز اأدائهم يف الف�سول الدرا�سية   

اإ�رساك املعلمني يف املدار�ص امل�ستقلة يف برنامج التعلم مدى احلياة   -

ت�سجيع املعلمني والطلبة على تطوير التعاون مع الآخرين يف جميع     -

اأنحاء العامل با�ستخدام الإنرتنت وغريها من التكنولوجيات اجلديدة  

دمج التكنولوجيا امل�ساعدة يف الوحدات الأكادميية   -



اأو من خلل املبادرات التي ُتعنى بربامج تطوير  املعلمني مثل )اأكادميية 

عة، والتي متكن 
رّ
جامعة قطر/اإك�سون موبيل( للمدر�سني وبرامج التدريب املو�س

املركز من تعزيز دعمه للمدر�سني يف املدار�ص امل�ستقلة مبا يتعلق بتطورهم 

املهني وتعلُّمهم امل�ستمر لأ�ساليب وطرق التدري�ص اجلديدة. 

ومن اأبرز منجزات العام جناح 45 من معلمي املدار�ص البتدائية القادمني 

من 27 مدر�سة م�ستقلة يف برنامج التطوير املهني املبتكر والذي تبلغ مدته 

اأ�سبوع، ويهدف الربنامج اإىل تعزيز مهاراتهم يف تدري�ص الريا�سيات والعلوم 

ن  يف اإطار مبادرة اأكادميية جامعة قطر اإك�سون موبيل للمدر�سني، وقد متكَّ

املدر�سون من خلل هذا الربنامج املكثَّف من ا�ستخدام التعلم الن�سط واأ�ساليب 

التدري�ص القائمة على التحقيق واإ�رساك الطلبة يف عملية التعلم وتعميق 

فهمهم ملفاهيم الريا�سيات والعلوم. وحتى الآن، ا�ستفاد 88 مدر�سًا من 

الربامج الأكادميية. 

ويف اإطار برنامج بناء القدرات، انخرط املتخ�س�سون يف عدد من الدورات 

التدريبية ب�ساأن التعلم القائم على ا�ستخدام العقل. والتدريب املعريف، وفن 

وعلم التدري�ص، ونظام تقييم املدر�سني، والتنوع »قطر حتت املجهر«، والقيادة 

يف التعليم، ونظام التعليم  املعتمد على املعايري. 

ه املركز جهوده نحو تعزيز الإ�سلح املدر�سي من خلل م�رسوع  كذلك وجرّ

»متام«. وقد ان�سمت مدر�ستنيرّ من املدار�ص امل�ستقلة اإىل الربنامج بناءاً على 

تقييمهما الذاتي للتح�سني املوؤ�س�سي وعلى اأ�سا�ص زيادة م�ساركة الطلبة، 

والإجناز والنجاح. وقامت اإحدى املدار�ص بتطوير م�رسوع »فعالية فريق 

الإدارة املتو�سطة يف حت�سني حت�سيل الطلب«، بينما اأطلقت املدر�سة الثانية 

م�رسوع »زيادة الدافعية لدى الطلبة القطريني«. 

ومن �سمن برنامج متكني املدر�سة، حتت عنوان »�سد الفجوة«، من املدر�سة 

الثانوية حتى التعليم العايل، وا�سل املركز دعم قدرة املدار�ص على اإعداد 

طلبها للنتقال اإىل بيئة التعليم العايل. 

يف اأبريل، وبدعم من �رسكة اإك�سون موبيل قطر، جنح املركز يف اإ�رساك 60 

طالبًا من املدار�ص البتدائية )30 من البنني و30 من البنات( يف م�رسوع 

رائد لتوجيههم حول العلوم والتكنولوجيا والريا�سيات، وت�سجيعهم على 

�سلك م�سارات مهنية يف تلك املجالت. وا�سرتك الطلبة يف اأن�سطة موازية 

مثل ا�ستخدام علم الطب ال�رسعي يف حل »جرمية«، وذلك عرب ابتكار الر�سوم 

املتحركة على الكمبيوتر، وحل الألغاز والتحديات الريا�سية. واأتيحت لهم 

الفر�سة اأي�سارّ ل�سماع العرو�ص التقدميية من املتخ�س�سني يف جمالت العلوم 

وامل�ساركة يف الأن�سطة، كما قاموا بزيارة مركز اإك�سون موبيل للأبحاث- 

قطر  ملعرفة املزيد عن اأعمالهم وبراجمهم. 
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كما اأن اإ�رساك الطلبة يف عملية تعلمهم هي طريقة اأخرى يطبقها املركز 

تطبيقًا ملبداأ تعزيز م�ساركة ودافعية الطلبة. ومن خلل م�رسوع اأي اإيرن، 

يقوم املركز بدعم مبادرة �سبكة روتا للمعرفة اخلا�سة بور�ص العمل 

ال�سخ�سية، وفر�ص التطوير املهني للمدر�سني، واملوؤمترات، واملعار�ص 

والفعاليات املجتمعية، وغريها من الأن�سطة. 

كذلك، قدم املركز الوطني لتطوير الرتبويني اأكرث من 27 برناجمًا تدريبيًا 

ت�سمنت 91 ور�سة عمل وح�رسها اأكرث من 3600 مدر�ص وقادة من املدار�ص.

ومبوجب �رسوط مذكرة التفاهم مع مركز مدى للتكنولوجيا امل�ساعدة يف قطر، 

قدم املركز دورة التكنولوجيا امل�ساعدة التي تهدف اإىل تعريف املعلمني على 

التكنولوجيا امل�ساعدة، كما تهدف لتوفري تعريفات للم�سطلحات ال�سائعة، 

واأن ت�رسح للطلبة فوائد ا�ستخدام التكنولوجيا. وت�سف الدورة التدريبية اأي�سًا 

التكنولوجيات املعروفة امل�ستندة لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت والتي 

ميكن للطلبة من ذوي الإعاقة تطبيقها يف ال�سفوف الدرا�سية، وي�سمل ذلك 

املبادئ التوجيهية ب�ساأن الو�سول 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 اإىل تعريف املعلمني على التكنولوجيا امل�ساعدة. وقد مت 

اإر�ساد وتوجيه 25 متدربًا على جمموعة من التقنيات واملعارف واملهارات 

الأ�سا�سية املكت�سبة لإعلم ممار�ساتهم اليومية. وا�ستملت الدورة على التحقيق 

يف جمموعة من من�سات التكنولوجيا، مبا يف ذلك التكنولوجيات النقالة 

واللوحية، ف�سًل عن ت�ساميم مواد التعلم التي ي�سهل الو�سول اإليها لتلبية 

الحتياجات الفردية. 

كما وا�سل مركز التكنولوجيا امل�ساعدة يف قطر )مدى( يف دعم ماج�ستري 

الرتبية يف برنامج التعليم اخلا�ص من خلل عر�ص تقدميي لطلب 

 604 SPED املاج�ستري حول تقييم التكنولوجيا امل�ساعدة يف وحدة تقييم

للطلبة من ذوي الإعاقة. وكانت تلك الثانية �سمن ثلث جل�سات لل�سفوف، 

بالإ�سافة اإىل الأحاديث التي قدمها موظفو »مدى« ب�ساأن طرق تدري�ص 

املتعلمني الذين يعانون من الإعاقة اخلفيفة اإىل الإعاقة املعتدلة. و�سيتم 

تنفيذ اخلطة يف خريف عام 2014.



احتفلت كلية الهند�سة مبجموعة من الإجنازات خلل العام الدرا�سي، والتي 

عززت من مكانتها ك�رسيك رائد مع ال�سناعة واحلكومة والأو�ساط الأكادميية 

واملجتمع املدين يف قطر واملنطقة. وت�سمن ذلك جناح الطلبة، واإطلق اأول 

كتاب من نوعه حول العمران يف قطر، واإدراج ريادة الأعمال يف تعلم الطالب، 

وتطوير ثقافة الهند�سة الف�سائية، بالإ�سافة اإىل التفاقات التعاونية مع اأهم 

ال�رسكاء ال�سناعيني.

كما وا�سلت الكلية تعزيز مبادراتها يف املدار�ص الثانوية من خلل م�رسوع 

»احلياة هند�سة«، وم�سابقة احلو�سبة ال�سنوية، وم�سابقة اجل�رس اخل�سبي. 

وانتهى العام املليء بالنجاحات مع فوز فريق الطلبة يف فئة املواطنة من 

كاأ�ص مايكرو�سوفت للتخيل العربي 2014، وذلك مب�رسوعهم »من�سة الروبوت 

ذو موا�سفات الب�رس لأطفال التوحد«.  وقد مثرّل الفريق العامل العربي يف 

امل�سابقة الدولية يف �سياتل بالوليات املتحدة الأمريكية يف �سهر يوليو من 

بني 35 دولة.  

وجاء هذا الإجناز يف اأعقاب فوزهم، وفوز فريق اآخر من كلية الهند�سة )فريق 

تكنو كوماندوز يف فئة البتكار يف اجلولة الوطنية للم�سابقة يف الدوحة، 

والتي اأر�سلتهم اإىل امل�سابقة القومية العربية كممثلني عن دولة قطر. 

و�سهدت نهاية العام اأي�سًا تخريج 244 طالبًا وطالبة )99 خريجًا و 145 

خريجة( من جمموع 1296 من جميع الكليات يف جامعة قطر. ومت تكرمي 

اثنني من الطلبة من قبل ح�رسة �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين  

اأمري البلد املفدى يف حني مت تكرمي اإحدى الطالبات من قبل �سعادة ال�سيخة 

هند بنت حمد اآل ثاين نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للتعليم لتحقيقهم معدل 

تراكمي يبلغ 3٫5  واأكرث. 

يف نوفمرب من عام 2013، ن�رست كلية الهند�سة كتاب »تبديد الغمو�ص الذي 

يكتنف الدوحة: يف العمارة والعمران يف مدينة نا�سئة«، وهو اأول كتاب من 

نوعه عن العمران والهند�سة املعمارية يف الدوحة من تاأليف هيئة التدري�ص 

يف ق�سم العمارة والتخطيط العمراين. وقد مت َن�رس الكتاب بوا�سطة موؤ�س�سة اأ�ص 

جايت للن�رس يف اململكة املتحدة. وهذا الكتاب هو حم�سلة ثلث �سنوات من 

كلية
الهندسة
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 اجلهد املتوا�سل )2010-2013( وكان مُيورّل جزئيًا من قبل منحة

 من الربنامج الوطني لأولويات البحث يف اإطار ال�سندوق القطري لرعاية

البحث العلمي. 

خلل العام الدرا�سي، اأ�سبحت ريادة الأعمال جماًل هامًا للرتكيز داخل 

الكلية. وقد ُو�سعت دورة تدريبية حول خطط الأعمال لكبار طلبة علوم 

الكمبيوتر والتي كانت توجههم طوال الف�سل الدرا�سي لبناء مناذج وخطط 

الأعمال لأفكار بدء م�ساريع الأعمال. وقد مت ت�سيري الدورة بالتعاون مع 

مركز احلا�سنات الرقمية باملجل�ص الأعلى للت�سالت وتلقت الدعم من مركز 

ريادة الأعمال، بالإ�سافة ملدخلت اخلرباء من املوجهني يف جمال ال�سناعة 

وال�سيوف املحا�رسين من اخلارج. ويف نهاية كل ف�سل درا�سي، قام الطلبة 

بتقدمي خطط الأعمال التي مت تقييمها من ِقبل جلنة من ال�سناعيني، ومت 

ت�سجيع الطلبة الذين مت اختيار خططهم على التقدمي ملركز احلا�سنات الرقمية 

باملجل�ص الأعلى للت�سالت. 

ت كلية الهند�سة اإىل كلية الإدارة والقت�ساد يف م�سابقة  يف اأكتوبر، ان�سمَّ

البتكار وريادة الأعمال الهادفة لتحفيز روح ريادة الأعمال بني الطلبة 

 وتعزيز الوعي باأهمية ملكية واإدارة الأعمال التجارية، وتطوير خطط

الة. عمل فعرّ

مت كلية الهند�سة، ولأول مرة، يومًا مفتوحًا يف نوفمرب  بالإ�سافة اإىل ذلك، نظَّ

كجزء من اأن�سطة الحتفال بالأ�سبوع العاملي لريادة الأعمال يف جميع اأنحاء 

قطر. وا�ستمع طلبة الكلية اإىل املتحدثني من اأهم املوؤ�س�سات مثل »اأوريدو« 

وواحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر الذين قاموا بتوجيههم ب�ساأن كيفية 

و�سع خطط العمل، وحتديد الأهداف، واإعداد امليزانيات، وال�ستفادة من 

الفر�ص التجارية وحتديد اأف�سل ال�رسكاء. 

واملجال الآخر الذي قامت كلية الهند�سة بتوجيه طلبها ب�سدده خلل العام 

هو الهند�سة الف�سائية. وهدف الكلية يف هذا املجال هو اإ�رساك الطلبة من 

الربامج املختلفة بكلية الهند�سة يف م�رسوع �سخم متعدد التخ�س�سات طويل 

الأجل يتعلق بالهند�سة الف�سائية، وذلك بالتعاون مع املوؤ�س�سات والكيانات 

الوطنية، ول �سيما قمر »�سهيل« الف�سائي، وهو اأول قمر �سناعي قطري عايل 

القدرة تابع للمجل�ص الأعلى للت�سالت. 

يف هذا ال�سدد، �ساركت هيئة التدري�ص وطلبة كلية الهند�سة يف ا�ستك�ساف 

برنامج كيوب �سات، و�رسعوا يف ت�سميم م�رسوع لإطلق ن�سختهم من كيوب 

�سات. ويقوم م�رسوع الت�سميم متعدد التخ�س�سات باإ�رساك الطلبة اجلامعيني 

من خمتلف التخ�س�سات بكلية الهند�سة يف اخلربة البحثية الهادفة لت�سميم، 

وتنفيذ، واختبار واإطلق نظام متناهي ال�سغر للأقمار ال�سناعية وفقًا 

ملعايري م�رسوع كيوب �سات. والهدف الرئي�سي هو الت�سميم امل�سرتك املوثوق 

به وكفاءة نظام الت�سالت عرب الأقمار ال�سناعية ونظام لإمدادات الطاقة 

يعمل بالطاقة ال�سم�سية. وقد مت تطوير موقع على الإنرتنت خم�س�ص للمرحلة 

.www.qubesat1.com الأوىل

يف دي�سمرب، قام ق�سم علوم وهند�سة الكمبيوتر يف الكلية باإ�رساك طلبة كلية 

الهند�سة والطلبة من خمتلف املدار�ص الثانوية يف الدوحة يف ندوة حول 

م�ساريع الف�ساء، حيث قدم رواد الف�ساء يف وكالة نا�سا ووكالة الف�ساء 

الأوروبية وم�سوؤول ال�سرتاتيجية يف قمر»�سهيل« الف�سائي عرو�سًا حول 

الرحلت الب�رسية اإىل الف�ساء، ومهمة الذراع الروبوتية، ومهمة قطر الف�سائية 

اخلا�سة بقمر »�سهيل 1«، والوكالة الأم �سهيل للأقمار ال�سناعية )قطر 

للأقمار ال�سناعية(، وبرنامج التدريب الداخلي بها. واأقيمت هذه الفعالية 

بالتعاون مع املجل�ص الأعلى للت�سالت، وال�سفارة الفرن�سية يف قطر 

وال�سهيل للأقمار ال�سناعية. 

ر اأ�سبوع الهند�سة يف الكلية فر�سًة رائعة لتعريف الطلبة على ثقافة الف�ساء  وفرّ

وتعزيز دورها الرائد يف الربامج املبتكرة الهادفة لتطوير املهند�سني يف 

جمالت الهند�سة اجلديدة والنا�سئة يف قطر. وت�سمن الربنامج عر�سًا من 

رائد ف�ساء �سابق بوكالة نا�سا تواجد يف ثلث بعثات للمكوك الف�سائي وقام 

ع الطلبة احلاليني واملحتملني على  ب�سبع عمليات �سري يف الف�ساء، وقد �سجَّ

اأخذ امل�سار املهني يف جمال العلوم والهند�سة الف�سائية.



نت فرق الطلبة من كلية الهند�سة - الكرك، وكوول اإت �سينيورز،  يف اأبريل، متكَّ

وفريق كيو- من اكت�ساح حتدي جوائز تطبيقات نا�سا الف�سائية، والفوز 

باملركز الأول والثاين والثالث يف الفعالية املحلية التي اجتذبت املتحم�سني 

من ذوي املهارات يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، ويف تطوير 

التطبيقات والهند�سة والت�سميم بهدف و�سع اأدوات جديدة جلعل احلياة 

يف الف�ساء وعلى الأر�ص، اأف�سل للب�رسية. وقد مت نقل مفاهيم التطبيقات 

الف�سائية للطلبة الفائزين، وهي على التوايل ثنائي ايدو روبوت، رائد ف�ساء 

ر�سد ال�سحة، واملحطة الأر�سية الفرتا�سية، واإ�رساكها يف حتدي نا�سا 

العاملي �سد فرق من اأكرث من 50 دولة.

وخلل العام الدرا�سي، وا�سلت كلية الهند�سة تعزيز علقاتها مع ال�رسكاء 

واملتعاونني. ففي دي�سمرب، نتج عن التفاق بني جامعة قطر ومركز مري�سك 

لبحوث وتكنولوجيا البرتول تاأ�سي�ص م�رسوع للبحوث ملدة عامني بعنوان 

»الإنتاج املتقدم ملعاجلة املياه لإعادة احلقن« والذي �ستجريه كلية الهند�سة 

لتحديد احللول املح�سنة ملعاجلة املياه التي تنتج خلل ا�ستخراج النفط 

والغاز يف قطر. 

والهدف من م�رسوع البحث هو دعم احتياج العمليات التجارية ل�رسكة مري�سك 

قطر للبرتول اخلا�ص بتحديد احللول البديلة لإدارة املياه املنتجة يف حقل 

ال�ساهني، مع معاجلة العن�رس البيئي لربناجمها لل�ستثمار الجتماعي من 

خلل اإن�ساء البحوث اجلديدة حول البيئة البحرية. كما ويدعم هذا امل�رسوع 

جهود اإن�ساء مرفق فريد من نوعه لختبار معاجلة مياه ال�رسف ال�سحي يف 

اجلامعة مما ي�سكل عن�رساً اأ�سا�سيًا يف حتقيق طموحها املعلن لت�سبح مركزاً 

للتميرّز يف هذا املجال. 

ويعزز هذا التفاق الأخري كذلك ال�رساكة طويلة الأمد بني الكلية و�رسكة 

مري�سك قطر للبرتول والتزامهم بزيادة التعاون يف جمال التكنولوجيا 

والبتكار والبحث والتطوير. 

كذلك، عززت كلية الهند�سة �رساكتها مع عملق البرتوكيماويات »قابكو« 

يف اتفاق جديد والذي ت�سمن بالتف�سيل جميع املبادرات القائمة واجلديدة 

لعام 2014 – الحتفال بيوم اجلودة، اأ�سبوع الهند�سة وم�سابقة الت�سميم 

لطلبة دول جمل�ص التعاون اخلليجي، وبرنامج احلياة هي الهند�سة، م�ساريع 

الت�ساميم لكبار الطلبة، وم�سابقة احلو�سبة ال�سنوية وم�سابقة اجل�رس اخل�سبي. 

ويف اإطار هذا التفاق، �سيتم متويل امل�ساريع من ِقبل ال�رسكة من خلل توفري 

الدعم املايل والتقني الإ�سايف بحيث لي�ستفيد طلبة كلية الهند�سة وحدهم 

ولكن ي�ستفيد اأي�سًا طلبة املدار�ص الثانوية املحلية. 

ويف اإطار تعزيز تعاونها يف املنطقة، ا�ست�سافت الكلية يف اأبريل عمداء من 

جامعات دول جمل�ص التعاون اخلليجي يف البحرين وال�سعودية والكويت 

و�سلطنة ُعمان يف الجتماع الواحد والع�رسين لعمداء كليات الهند�سة، 

والعمارة والتخطيط، وتكنولوجيا املعلومات يف دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي. وي�سكل هذا امللتقى ال�سنوي فر�سة للعمداء ملناق�سة التطورات 

والتحديثات يف كلياتهم املختلفة، وا�ستك�ساف �سبل لتعزيز التن�سيق بني 
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جامعات جمل�ص التعاون اخلليجي على جميع امل�ستويات، مبا يف ذلك ال�رسوع 

يف م�ساريع م�سرتكة وتعاونية. 

و�ساركت  كلية الهند�سة يف موؤمتر حول »التطورات يف تقنيات املواد 

عقد يف اأبو ظبي يف الفرتة 16-20 نوفمرب لتعزيز 
ُ
والت�سنيع« )2014( الذي 

التعاون بني الأكادمييني العاملني يف البحوث، وطلبة الدرا�سات العليا 

وممثلي ال�سناعة.

خلل العام، عقدت كلية الهند�سة عدداً من املنتديات للرتويج لربامج 

البكالوريو�ص وبرامج الدرا�سات العليا بها لطلب املدار�ص الثانوية، ولتعريف 

الطلبة على الفر�ص الوظيفية يف جمال الهند�سة. و�سمل ذلك اأ�سبوع الهند�سة، 

وبرامج اليوم املفتوح للخريجني ويوم »اأ�سغال«. 

 ويف يونيو، يف اليوم العاملي الثالث للهند�سة، اجتذب جناح الكلية يف موؤمتر 

العلوم والتكنولوجيا الذي ُعقد يف كوالملبور 2014، اأعداداً كبرية من الزوار 

احلري�سون على التعرف على برامج املاج�ستري والدكتوراه بها، والتعاون 

البحثي املتوقع مع هيئات التدري�ص.

كما قامت برامج التوعية امليدانية اخلا�سة بكلية الهند�سة بتعزيز اهتمام 

طلبة املدار�ص الثانوية يف جمال العلوم والهند�سة وت�سجيعهم على موا�سلة 

درا�ستهم يف الكلية.



وقد �سهدت الربامج تزايداً ملحوظًا يف �سعبيتها من قبل املدار�ص واملعلمني 

والطلب واأولياء الأمور وال�رسكاء ال�سناعيني، وقد ا�ست�ساف م�رسوع »احلياة 

هند�سة« يف عامه ال�سابع ح�سداً من الطلب والطالبات وح�سل الفريق  الفائز 

هذا العام على رحلة اإىل اليابان لزيارة م�سانع ني�سان وتويوتا لتجميع 

ال�سيارات.

ويف مايو، اأ�رسفت كلية الهند�سة على رحلة الفريق الفائز عام 2013 اإىل 

ُنظم BAE يف اململكة املتحدة، واإىل جامعة بري�ستول، وليامز F1، جاكوار 

ن الطلبة من م�ساهدة كيف يتم بناء  لند روفر، وجلامعة غرب اجنلرتا. ومتكَّ

الطائرة املقاتلة يوروفايرت تايفون يف خط التجميع املتميز مبطار وارتون، 

وم�ساهدة الطائرة تطري فوق وارتون �سمن اإحدى رحلتها الروتينية. ويف 

وقت لحق قاموا بزيارة مرفق اختبار قيا�ص رحلت الطريان حيث قدَّمت لهم 

جمموعة من املهند�سني عر�سًا حول كيفية حتليل البيانات من مهمة تايفون، 

يف الوقت احلقيقي.

وقد اجتذبت م�سابقة احلو�سبة ال�سنوية يف عامها اخلام�ص عدداً قيا�سيًا من 

الطلبة من عدد من مدار�ص الدوحة بينما �سهدت م�سابقة اجل�رس اخل�سبي 

الثانية م�ساركة 81 طالبًا وطالبة من 27 مدر�سة ثانوية يف الدوحة.

 

التقرير السنوي لجامعة قطر 2013 - 2014
30



 البحوث 

خلل العام الدرا�سي، احتفلت كلية الهند�سة بنجاحها يف دورات برنامج 

الأولويات الوطنية للبحث العلمي وبرنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني 

حتت اإطار ال�سندوق القطري لرعاية البحث العلمي. وجنحت الكلية يف 

احل�سول على متويل لـ 33 مقرتح من 180 مقرتح مت تقدميها )اأي بن�سبة 

18٫3%( يف الدورة ال�سابعة لربنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي 

 وبن�سبة 32٫5% يف الدورة اخلام�سة ع�رس لربنامج خربة الأبحاث

للطلبة اجلامعيني. 

ويف الدورة الأوىل لل�سندوق القطري لرعاية البحث العلمي جلوائز البحوث 

لطلبة الدرا�سات العليا، مت منح اأربعة من طلب الدرا�سات العليا يف كلية 

 الهند�سة ِمنح بلغ جمموعها  1،629،600$ مل�ساريعهم من اأجل اإجراء

بحوث وا�سعة النطاق يف جمالت التخطيط احل�رسي، والهند�سة الكهربائية 

وعلوم الكمبيوتر. 

يف مايو 2014، مت تقدمي م�ساريع برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي 

اجلارية يف ق�سم الهند�سة الكيميائية يف ندوة حول »التقدم يف الهند�سة 

مت بال�سرتاك مع مركز معاجلة الغاز، وقد  الكيميائية والعلوم« التي ُنظرّ

جمعت الندوة الباحثني يف الق�سم واملتعاونني اخلارجيني لعر�ص اأحدث 

التطورات يف جمال الهند�سة الكيميائية والعلوم ذات ال�سلة. 

خلل العام، وا�سلت الكلية دعم التعاون مع القطاعات الأكادميية واحلكومية 

وال�سناعية يف املجالت البحثية مبا يتما�سى مع احتياجات املجتمع. 

 ويف نوفمرب 2013، احتفلت كلية الهند�سة و�رسكاوؤها كونوكوفيليب�ص، 

وكهرماء )�رسكة قطر للمياه والكهرباء( بالنتهاء بنجاح من املرحلة الثانية 

ك يهدف اإىل اإثبات وجود تكنولوجيا جديدة لتحلية  من م�رسوع بحثي م�سرتَّ

 مياه البحر. يف ق�سم الهند�سة الكيميائية، اأحرز م�رسوع غ�ساء التقطري

ك تقدمًا كبرياً نحو اإثبات اأن املياه العذبة ذات اجلودة  امليداين امل�سرتَّ

ميكن اأن تنتج من املحاليل امللحية التي يتم تفريغها من حمطات التحلية 

احلرارية با�ستخدام درجة احلرارة املتدنية املهدورة من ال�سناعة و/اأو 

م�سادر الطاقة املتجددة. 

الطلبة 

خلل العام الدرا�سي، اأثبت الطلبة م�ستواهم ومتيرّزهم يف حتقيق النجاح 

الأكادميي باحل�سول على جوائز يف امل�سابقات املحلية والإقليمية والدولية. 

ويف يوم تكرمي املتفوقني، مت الحتفال بطلبة كلية الهند�سة لتحقيقهم 

معدلت تراكمية 3٫5 واأكرث )واحدة يف الهند�سة امليكانيكية، وواحدة يف 

الهند�سة الكهربائية و11 يف املعمارية(. كما ح�سلوا على اأف�سل اجلوائز 

 الأكادميية )واحدة يف الهند�سة امليكانيكية وال�سناعية، وواحدة يف

الهند�سة الكيميائية(. وجائزة اأف�سل اأطروحة )واحدة يف علوم احلا�سب، 

واأخرى يف الهند�سة الكهربائية، و يف الهند�سة الكيميائية ويف الهند�سة 

املعمارية والتخطيط العمراين(. 

يف يناير، فاز فريق الطالبات يف كلية الهند�سة »جرينا�ص 114« بجائزة 

البطولة يف �سباق �رسكة طاقة لل�سيارات الكهربائية الهجينة يف دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي الذي عقد يف اأبوظبي بني 100 طالب من موؤ�س�سات دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي. واأحرز فريق الطلب »جرينا�ص 214« املركز الثاين 

يف امل�سابقة. ووا�سل فريق جرينا�ص 214 بكلية الهند�سة حتقيق النجاح، 

ففاز باملركز الثاين يف فئة جي تي اإل ملاراثون �سل البيئي يف اآ�سيا عام 

2014 يف مانيل، يف حني و�سل فريق اآخر من كلية الهند�سة للمركز  التا�سع 

ب�سيارة تعمل بالبطاريات.  وقد تناف�ست الفرق بني اأكرث من 100 طالب 

ي�سكلون 38 فريقًا من 15 دولة يف اآ�سيا وال�رسق الأو�سط. 

 وقد فازت فرق كلية الهند�سة باملركز الثاين يف املوؤمتر ال�سنوي الثاين ل�سبكة 

البتكار العربية 2013 الذي ُعِقَد يف الأردن.  كما فازت الفرق يف فئة البيئة 

)اإدارة الكربون: احللول الإقليمية على اأ�سا�ص ا�ستخدام ثاين اأك�سيد الكربون 

وتكامل العمليات(، ويف فئة الهند�سة )ت�سميم وتطوير كا�سف ذكي لت�رسب 

الغاز: �سمام( من اأ�سل 20 من الطلبات املقبولة. 

 يف م�سابقة الت�سميم لدول جمل�ص التعاون اخلليجي 2014، تناف�ص طلبة 

كلية الهند�سة الطلب مع الزملء من الكلية وغريها من املوؤ�س�سات يف قطر  

ونظرياتها من اجلامعات يف البحرين، وال�سعودية، والإمارات العربية املتحدة 

و�سلطنة عمان. 

ومن بني 200 طالب و 47 فكرة مقدَّمة، جاءت كلية الهند�سة يف املرتبة 

الأوىل والثانية يف فئة الهند�سة للم�ساريع »الختبار: جهاز حماكاة لقيا�ص 

ا�ستهلك الطاقة لل�سيارة الكهربائية« و»تقرير م�رسوع التخرج - برج اخلليج 

للمكاتب« على التوايل، والأوىل يف فئة احلوا�سيب لـ »نظام �رسيع ودقيق 

للقيا�ص الكمي لبقع الكيمياء املناعية يف اأن�سجة عينات �رسطان الثدي«. 



كذلك تواجد طلبة كلية الهند�سة يف الفعاليات التي ُعقدت يف �سهر اأغ�سط�ص 

قبل بداية العام الدرا�سي، ففازوا بجائزة اأف�سل تبادل اأكادميي دويل 2013 

يف م�سابقة الروبوتات الدولية اجلوي يف بكني 1-4 اأغ�سط�ص، وجائزتني 

يف م�سابقة �سارع خليفة للتجديد ال�سكني بني 20 م�رسوعًا )8 قطر، 12 

اإ�سبانيا(.  وقد مت التحكيم يف م�سابقة تطوير اأفكار الت�سميم لتحديث وجتديد 

الأحياء ال�سكنية على طول �سارع خليفة من قبل خرباء من الديوان الأمريي 

ومعماريني حمرتفني من اإ�سبانيا واململكة املتحدة. 

وخلل العام الدرا�سي، اأخذ طلبة كلية الهند�سة زمام املبادرة يف تنظيم 

الفعاليات مثل م�سابقة الربجمة اجلماعية-قطر من قبل نادي احلوا�سيب، 

وحلقة النقا�ص حوىل اأهمية الدور الذي ميكن اأن تلعبه املراأة يف ت�سكيل 

م�ستقبل قطاع الطاقة يف قطر، و�سبكة �سل لن�ساء قطر. كما �ساركوا اأي�سًا 

وقدَّموا العرو�ص التقدميية يف جمموعة من املحافل مبا يف ذلك يوم 

 ،CSE الحتفال باجلودة، ويوم الت�سميم امليكانيكي، ويوم معر�ص م�رسوع

وم�سابقة الت�سميم لطلبة البكالوريو�ص، وجمعية كلية الهند�سة ملهند�سي 

البرتول واجتماعات الطلبة.

خلل العام، وا�سل الطلبة جهودهم ل�ستقطاب زملئهم للن�سمام اإىل 

ع�سوية جمعيتهم البالغة 100 ع�سواً. وا�ستقطب الجتماع الأول الذي عقد يف 

ف�سل اخلريف اأكرث من 100 طالبًا وطالبة من التخ�س�سات الهند�سية وكذلك 

من كلية الآداب والعلوم. 

يف اأكتوبر، �سارك 13 ع�سواً يف املوؤمتر ال�سنوي واملعر�ص التقني على مدى 

اأربعة اأيام الذي عقد يف نيو اأورليانز بالوليات املتحدة الأمريكية، وهو اأكرب 

موؤمتر �سنوي للهيئة الأم. 
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رت الفر�سة لطلبة جمعية مهند�سي البرتول لللتقاء باأع�ساء اآخرين من  وتوفَّ

اجلامعات من خمتلف اأنحاء العامل يف »لقاء وحتية الطلبة لبع�سهم البع�ص« 

ويف اجلل�سة العامة للطلبة ح�سلوا على معلومات هامة حول �سناعة النفط 

والغاز من خبري الإنتاج والتنقيب يف برتوبا�ص. وت�سمن حفل الغداء توزيع 

 املنح الدرا�سية على الطلبة من املناطق اجلغرافية املختلفة، حيث تلقَّى

طلبة الهند�سة الكيميائية يف كلية الهند�سة منحة جمعية مهند�سي البرتول  

لل�رسق الأو�سط.

وقد ح�رست جمموعة طلبة جمعية مهند�سي البرتول باأكملها م�سابقة 

برتوبول للطلبة عام 2013 ور�سدت الطلب من جميع اأنحاء العامل وهم 

يتناف�سون يف م�سابقة حول �سناعة النفط والغاز. ثم ح�رست املجموعة 

يف وقت لحق املعر�ص حيث قدرّمت اأكرث من 400 �رسكة عاملية اأحدث 

التقنيات والأفكار وا�ستقطبت املوظفني للم�ستقبل. وخلل اليومني الأخريين 

من املوؤمتر، ح�رست املجموعة ور�سة عمل حول »كيفية كتابة ورقة تقنية« 

قدمها مهند�ص اخلزانات الرئي�سي يف �رسكة �سل حول كيفية كتابة مقرتحًا 

الة، مبا يف ذلك ن�سائح حول تقدمي عر�ص جيد وكيفية اإعداد  جيداً وورقة فعرّ

ورقة لعملية مراجعة الأقران. 

ب الن�ساط النهائي حيث التقوا مع رئي�ص جمعية مهند�سي  وح�رس الُطلرّ

البرتول ال�سيد/ اأغربت اإموموه. 

رت لطلبة كلية الهند�سة فر�سًا من كليتهم وكذلك �رسكائها  وخلل العام، توفَّ

لتعزيز معارفهم وخرباتهم يف هذا املجال. ففي مار�ص، ان�سم طلبة كلية 

الهند�سة من فروع الهند�سة الكهربائية وامليكانيكية والكيميائية اإىل زملئهم 

من جامعة تك�سا�ص اأيه اأند اإم قطر يف زيارة خا�سة لي�سهدوا عملية الإقفال 

يف قابكو. وهذه الفعالية حتدث كل خم�ص اإىل �سبع �سنوات حيث يتم اإيقاف 

الإنتاج لإعطاء اخلرباء التقنيني يف قابكو الفر�سة لتنظيف املعدات العملية 

واإجراء ال�سيانة اللزمة، بالإ�سافة اإىل تنفيذ خمتلف التجارب والتحقق من 

�سلمة املعدات.

هيئة التدريس 

وا�سلت هيئة التدري�ص يف كلية الهند�سة التفوق يف خمتلف التخ�س�سات 

واإحراز اجلوائز تكرميًا لإجنازاتها، كما عملوا  كمر�سدين مل�ساريع الطلبة 

احلائزة على اجلوائز، وتقدمي ال�ست�سارات املتخ�س�سة اإىل الأو�ساط الأكادميية 

واحلكومة وال�رسكاء ال�سناعيني ب�ساأن جمموعة وا�سعة من الق�سايا الداخلية 

املتعلقة بقطاع الطاقة. 

ومت تكرمي اأحد اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية الهند�سة �سمن اأربعة من اأع�ساء 

هيئة التدري�ص بجامعة قطر ح�سلوا على جائزة الدولة الت�سجيعية عن اأعمالهم 

العلمية واإ�سهاماتهم املتميزة يف خدمة قطر. وحازت  اإحدى  ع�سوات هيئة 

التدري�ص بق�سم الهند�سة وعلوم الكمبيوتر على اجلائزة البلتينية للقطريني 

احلا�سلني على الدكتوراه، يف حني مت تكرمي ثلثة من ع�سوات هيئة التدري�ص 

يف كلية الهند�سة من قبل مركز قطر للقادة على اإجنازهما اأول برناجمني 

خم�س�سني للقادة، هما: برنامج القادة احلاليني وقادة امل�ستقبل، وبرنامج 

القادة التنفيذيني احلاليني ويف امل�ستقبل.

ون�رست هيئة التدري�ص العديد من املقالت الهامة خلل العام الدرا�سي 

وح�رست وقدمت العديد من اأوراق العمل يف موؤمترات يف الداخل واخلارج. 

يف اأكتوبر، فاز فريق الكلية بجائزة اأف�سل ورقة لدرا�ستهم بعنوان »حتليل 

اأداء ترحيل املخططات يف ال�سبكات املعرفية مع ذات القناة املنقو�سة 

لل�ستعلمات« يف املوؤمتر الدويل لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت عام 

2013 يف كوريا. 



كلية
القانون 

احتفلت كلية القانون مبجموعة من الإجنازات خلل العام الدرا�سي 2013-

2014، ووا�سلت التو�سع يف جمال البحوث والأن�سطة الأكادميية مبا يتما�سى 

مع اأهدافها وخططها الرامية لأن تكون �رسيكًا اأ�سا�سيًا يف تطور وتقدم مهنة 

القانون يف قطر، واأن ترتقي باملجتمع القطري عرب املبادرات املجتمعية 

املتعلقة باحلقوق واحلماية القانونية.

وقد احتفلت الكلية بتخريج 28 طالبًا و 69 طالبة ممن ح�سلوا على درجة 

البكالوريو�ص خلل حفلت التخريج يف 20 و21 مايو على التوايل. 

وت�سمنت اأهم اأحداث العام تعيني جمل�ص ا�ست�ساري اأعلى يف الكلية يف نوفمرب 

2013، واإن�ساء فرع قطر لرابطة القانون الدويل يف دي�سمرب. 

وبتعيني املجل�ص ال�ست�ساري، �سعت الكلية لتعزيز �سورتها باعتبارها كلية 

القانون الرائدة يف قطر، وكذلك زيادة م�ساركتها وجهودها يف تطوير اقت�ساد 

البلد واملجتمع. 
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وتهدف اأن�سطة املجل�ص اإىل مواءمة ال�سرتاتيجيات الأكادميية والبحثية 

اخلا�سة بالكلية مع احتياجات ال�سوق �سعيًا اإىل حتقيق روؤية قطر الوطنية 

2030، واإقامة م�ساريع ذات ال�سلة باملجتمعات املحلية التي من �ساأنها اأن 

تزيد الوعي والتقدير ل�سيادة القانون يف قطر، وا�ستك�ساف وتطوير القوانني 

الة واملتكاملة يف البلد.  وتعزيز امل�ساريع القانونية الفعرّ

وكانت امل�سابقة قبل ال�سورية التي ُعقدت يف مار�ص 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 اأبريل 2014. وقد �سملت الفرق 

امل�ساركة 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 والجتماعية يف تون�ص.

 كما ا�ست�سافت الكلية يف وقت لحق املحكمة العربية ال�سورية التي

 �ساركت فيها فرق من جامعة ال�سلطان قابو�ص، واجلامعة الأردنية،

 وجامعة الكويت، وجامعة القدي�ص يو�سف، وجامعة تون�ص، وجامعة

بريزيت، وجامعة عني �سم�ص. 

وجاء فرع قطر لرابطة القانون الدويل، الأول من نوعه يف اخلليج، نتيجًة 

جلهود هيئة التدري�ص بكلية القانون للح�سول على ع�سوية هذه الرابطة 

املرموقة. ويتمحور هدفها حول جتميع الأكادمييني واملمار�سني واجلهات 

احلكومية والقطاع اخلا�ص واأفراد املجتمع القطري مع الرتكيز على زيادة 

الوعي يف قطر ب�ساأن اأهمية القانون الدويل يف املجتمع الدويل. 

ويف فرباير، �سارك الفرع مع الكلية يف تنظيم موؤمتر حول الأزمة ال�سورية 

والقانون الدويل وح�رسه النائب العام القطري وكبار الأكادمييني واخلرباء 

واملراقبني. وكان الهدف هو مناق�سة و�سائل واأدوات القانون الدويل املعنية 

بالأزمة، وخا�سًة، القانون الإن�ساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل. 

دت كلية القانون  ويف اإطار دورها املتنامي يف امل�سهد القانوين يف قطر، �سعرّ

بجامعة قطر موقفها حول النقا�ص اخلا�ص بالطاقة من خلل مركزها لقانون 

الطاقة وال�ستدامة، مما ت�سمن عقد موؤمتر رفيع امل�ستوى يف اأكتوبر 2013 

بعنوان »الندوة القطرية الأملانية للطاقة املتجددة: تو�سيع نطاق القدرة«. 

 و�ساركت �سفارة جمهورية اأملانيا الحتادية لدى دولة قطر يف

 ا�ست�سافة املحا�رسة التي جرت بقيادة خبري بارز من معهد فوبرتال

للمناخ والبيئة والطاقة.

البحوث 

عمًل على تو�سيع قدراتها البحثية، �ساركت الكلية با�ستمرار يف م�سابقات 

برنامج الأولويات الوطنية للبحوث وبرنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني 

يف اإطار ال�سندوق الوطني القطري للبحوث، وقدمت خم�سة مقرتحات بحثية 

يف الدورة 15 لربنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني وثلثة مقرتحات يف 

الدورة ال�سابعة لربنامج الأولويات الوطنية للبحوث. 

وقادت اأن�سطتها البحثية اإىل الفوز مببلغ 900،000 دولراً اأمريكيًا يف الدورة 

ال�سابعة لربنامج الأولويات الوطنية للبحوث، وذلك مل�رسوع بحثي �سي�سارك 

فيه كل من املحامني القطريني وال�رسكات الوطنية ويتناول م�ساألة الو�سول 

اإىل اتفاقات التجارة وال�ستثمار املن�سو�ص عليها يف املوؤ�س�سات الدولية مثل 

منظمة التجارة العاملية. 

اأما عن امل�رسوع بعنوان »البتكار القانوين لتمكني التنمية: ت�سميم وبناء 

خمترب للتجارة على الإنرتنت يف قطر )الو�سيط القانوين ال�ست�ساري حول 

التجارة وال�ستثمار(، �سوف تقوم هيئة التدري�ص يف كلية القانون بتنفيذ هذا 

امل�رسوع مع  املتعاونني اخلارجيني من املعهد العايل للدرا�سات الدولية 

والتنمية يف جنيف، وجامعة جورج تاون، وجامعة اأريزونا، ومعهد قطر 

لبحوث ال�سيا�سات »فكرة«. 

ومن املتوقع اأن يعود هذا امل�رسوع بالفائدة على موؤ�س�سات الأعمال، 

خ�سو�سًا ال�رسكات ال�سغرية واملتو�سطة واملنظمات غري احلكومية التي 

�سوف حت�سل على امل�ساعدة القانونية من املحامني حتى تتمكن من الو�سول 

اإىل القواعد والأنظمة والإجراءات لهذه التفاقيات، كما �سيعود بالفائدة 

على املحامني القطريني الذين �سيتم تدريبهم على هذه املجالت من قانون 

التجارة العاملية. 



و�سي�ستمر هذا امل�رسوع ملدة 3 �سنوات، وهو يجمع بني البحث الأكادميي مع 

البتكارات يف تقنيات الإنرتنت والتعليم القانوين. ويتاألف امل�رسوع من ثلثة 

مكونات: البحوث، وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت، والتعليم، والتي �سوف 

ت�سمل حتليل احلواجز اأمام الو�سول اإىل التجارة، وبناء من�سة على الإنرتنت 

واإن�ساء عيادة لكلية احلقوق. 

وتوا�سل الكلية تعزيز اأهداف اأبحاثها لت�سمل املجالت اجلديدة والنا�سئة من 

القوانني ذات ال�سلة بقطر، مثل القانون البحري والقوانني املتعلقة بالطاقة. 

ففي اأكتوبر عام 2013، ا�ست�سافت الكلية حما�رسة بعنوان »القوانني 

البحرية- اجلوانب الوطنية والدولية«، وذلك بهدف اإ�رساك الطلبة وهيئة 

التدري�ص مبا يتعلق باجلوانب الرئي�سية للقانون البحري، مبا يف ذلك التاأمني 

وال�سلمة البيئية، والعقود، والقر�سنة والقانون الدويل اخلا�ص وت�سوية 

زت املحا�رسة اأي�سًا على الأ�سكال املختلفة للنقل البحري  املنازعات. وركَّ

والتجارة على اخلطوط امللحية املنتظمة، ونظرت يف بع�ص التحديات 

املعا�رسة التي تواجه العمل البحري والتلوث البيئي يف املقام الأول، 

والأن�سطة غري امل�رسوعة مبا يف ذلك القر�سنة والأمن البحري. 

الطلبة

كان هذا العام عامًا درا�سيًا ممتازاً بالن�سبة لطلبة كلية القانون بجامعة 

قطر، فقد ت�سمن الكثري من الإجنازات التي انتهت مب�ساركتهم الناجحة يف  

امل�سابقة  ال�سنوية ال�سورية للتحكيم التجاري الدويل يف فيينا يف �سهر اأبريل 

حيث تناف�سوا مع  فرق تنتمي اإىل 280 جامعة و66 دولة. وهذه هي املرة 

الثالثة التي �ساركت فيها جامعة قطر يف هذه امل�سابقة ال�سنوية املكتوبة 

وال�سفوية. 

وكان اجلزء ال�سابق للمحكمة ال�سورية قد عقد يف جامعة قطر يف الفرتة 6-2 

مار�ص وفاز فيه طلبة كلية القانون بجوائز الكتابة لـ »اأف�سل مدعي« و»اأف�سل 

جميب«، حيث �سارك اأكرث من 20 طالبًا من 7  كليات للقانون من منطقة 

اخلليج وال�رسق الأو�سط يف نزاع قانوين وهمي تنطوي على خمالفة عقد من 

قبل من�ساأة طبية معاجلة. 

ويف م�سابقة املحكمة ال�سورية العربية التي عقدت بعد عدة اأيام يف الفرتة 

10-12 مار�ص، تفوق فريق كلية القانون بجامعة قطر على اأكرث من ثماين 

فرق من جامعات منطقة اخلليج وال�رسق الأو�سط، وفاز على طلبة جامعة 

ال�سلطان قابو�ص يف النهائيات. وكانت الفرق امل�ساركة الأخرى هي اجلامعة 

الأردنية، وجامعة الكويت، وجامعة القدي�ص يو�سف، وجامعة تون�ص، وجامعة 

بريزيت وجامعة عني �سم�ص. 

 وح�سل طلبة كلية القانون بجامعة قطر اأي�سًا على فر�سة اإظهار مهاراتهم 

يف جمال ح�سد التاأييد يف جولت امل�سابقة كجزء من مقرر مهارات ح�سد 

التاأييد �سمن برنامج الكلية للكتابة القانونية ومهارات ح�سد التاأييد. كما 

كانوا يعملون اأي�سًا على تعزيز مهاراتهم القيادية من خلل منتديات مثل 

»قيادة �سفينة حياتك«، وهي جل�سة حتفيز ت�ستخدم التعليم عرب الرتفيه 

نرّاع قرار  مل�ساعدة امل�ساركني على اإتقان املهارات ال�سخ�سية لي�سبحوا �سُ

اأكفاء وحمفزين ذاتيًا. 

وخلل العام الدرا�سي، �سملت م�ساركة الطلبة يف خمتلف املحافل يف جامعة 

قطر وخارجيًا مائدة م�ستديرة مع طلبة جامعة الكويت يف 20-21 يناير 

ملتابعة �سياغة قانون حلماية العاملت يف املنازل. 

 وجمعت املائدة امل�ستديرة اثنني من املجموعات الطلبية ملناق�سة 

م�ساركتهم يف العيادات القانونية يف جامعاتهم ب�ساأن ق�سايا مثل حماية 

العاملت يف املنازل وق�سية الإجتار بالب�رس. ويتم ت�سغيل العيادات القانونية 

يف كل اجلامعات من قبل الطلبة باإ�رساف من كليات القانون وبالت�ساور مع 

املنظمات امل�ساركة يف الق�سايا الجتماعية والقانونية. ويعمل الطلبة معًا 

لتقدمي امل�سورة القانونية كجزء من م�ساهمتهم يف جمتمعاتهم. 

ويف يونيو عام 2013، اجتمعت املجموعتان يف جامعة الكويت ل�سياغة 

القانون، وعند عودته اإىل قطر، ا�ستكمل فريق كلية القانون امل�رسوع بزيارات 

ومقابلت مع عدة وكالت للمنظمات غري احلكومية، ومنظمات حقوق 

 الإن�سان واملنظمات الإن�سانية جلمع املزيد من املعلومات لت�سهيل

�سياغة القانون. 

كما �سهد اجتماع يناير للمائدة امل�ستديرة اأي�سًا م�ساركة اأ�ساتذة القانون، 

واأرباب العمل، واملنظمات غري احلكومية، وخرباء ال�سوؤون الجتماعية وعلماء 

من جامعة قطر، وجامعة الكويت، وم�رسوع احلماية، ومركز قطر للت�رسيع 

والأخلق الإ�سلمية، ووزارة الأوقاف يف قطر، وقطر اخلريية، واللجنة 

الوطنية حلقوق الإن�سان، وموؤ�س�سة قطر للحماية الجتماعية واإعادة التاأهيل، 

والتوقيت للتجارة واخلدمات بالدوحة، و�رسكة اإيا�ص للتعليم العايل والفني، 

وع�سو من اجلالية الهندية يف الدوحة. 

وقدمت اجلل�سة اخلتامية تو�سيات ب�ساأن القانون النموذجي، وت�سمنت 

التو�سيات اأفكاراً حول الفتاوى، وكيف يحدد الإ�سلم كيفية معاملة عاملت 

املنازل، ونوع اخلدمات املقدَّمة خلدم املنازل، وعدد وجن�سية العمال 

املنزليني الذين قدمت لهم امل�ساعدة، وال�سعوبات التي تواجهها املنظمات 

غري احلكومية يف عملها، ونوع اخلدمات التي يقدمها خدم املنازل، ولوائح 

العمل للموظفني مقابل لوائح عمل خدم املنازل بالإ�سافة اإىل حقوق 

 وم�سوؤوليات العاملني يف املنازل مقابل العاملني يف  ال�رسكات

)اأرباب العمل(. 
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كما �سارك طلبة كلية القانون اأي�سًا يف املعر�ص ال�سنوي للكلية للم�سارات 

الوظيفية »اإك�سرت ن�سيب« يف مايو، حيث قامت مكاتب املحاماة والهيئات 

احلكومية، وال�رسكات ذات الدوائر القانونية بتوفري املعلومات اللزمة للطلبة 

حول خيارات امل�سارات املهنية ومتطلبات اأرباب العمل. وت�سمنت فعالية هذا 

العام حفًل لتكرمي الطلبة الذين اأمتوا تدريبهم اخلارجي واأرباب العمل الذين 

روا لهم مواقع التدريب.  وفَّ

خلل 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�سيغان، وبريكلي، وديوك وجورج تاون وجورج وا�سنطن 

وتولني، كما تدرب خريجيها يف اأ�سهر املنظمات العاملية مثل البنك الدويل، 

والتحق خريجيها باملنظمات الرائدة يف قطر التي مل يوجد بها حمامني 

قطريني �سابقًا، مثل: را�ص غاز، وهيئة قطر لل�ستثمار، وحمكمة مركز قطر 

للمال الدولية.

هيئة التدريس 

نظراً ملا تتمتع به من خربات وا�سعة، متت دعوة هيئة التدري�ص بكلية القانون 

كمتحدثني زائرين، وزوار مرموقني، وم�ست�سارين وموجهني، كما متت 

ت�سميتهم يف جلان رفيعة امل�ستوى، وُن�رست اأعمالهم على نطاق وا�سع يف اأكرب 

املجلت القانونية. 

كما �ساركوا يف املنتديات الدولية مثل ور�سة عمل التعليم القانوين العاملي 

التي ُعِقَدت يف �سهر فرباير من قبل معهد جامعة هارفارد للقانون وال�سيا�سة 

العاملية، وح�رسها الأكادمييون من جامعة هارفارد، وجامعة جندال، 

وجامعة ماكغيل، وجامعة نورث اإي�سرتن ومعهد العلوم ال�سيا�سية. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، �سارك فريق من هيئة التدري�ص يف موؤمتر البنك الدويل 

حول القانون والعدالة والتنمية الذي عقد يف وا�سنطن العا�سمة يف الفرتة 

17-22 نوفمرب، وقام الفريق بتقدمي ورقة عن »ال�سناعات ال�ستخراجية 

وتيارات الإيرادات يف اأفريقيا«. 



كلية
الصيدلة

احتفلت كلية ال�سيدلة بعدد من النجاحات الهامة خلل العام الدرا�سي، تتعلق 

مبا حققه الطلبة وهيئة التدري�ص من اإجنازات، كما عزَّزت دعمها للبحوث، 

وعقدت اتفاقات جديدة، وجنحت يف احل�سول على العتماد. 

وانتهى العام الدرا�سي يف �سهر يونيو  باإجناز  باهر وهو افتتاح الفح�ص 

م يف قطر الذي جاء نتيجًة ل�رساكة الكلية مع  ال�رسيري املو�سوعي امُلنظَّ

املجل�ص الأعلى لل�سحة، وجمل�ص قطر للعاملني يف ال�سحة، وموؤ�س�سة حمد 

 الطبية وموؤ�س�سة الرعاية ال�سحية الأولية. وهو اأول امتحان من نوعه

 يف ال�رسق الأو�سط والرابع  يف العامل. وجاء هذا النجاح بعد م�رسوع

جتريبي مدته ت�سعة اأ�سهر لتنفيذ المتحان يف قطر الذي اأجراه يف مايو 47 

 مر�سحًا ي�سمون طلبة كلية ال�سيدلة، واملجتمع املحلي، و�سيادلة من

العيادات وامل�ست�سفيات. 

يف حني اأن دخول المتحان هو تطوُّعي ملهنة ال�سيدلة يف قطر، اإل اأن النجاح 

يف المتحان هو �رسط جلميع طلبة ال�سنة النهائية بكلية ال�سيدلة. فهذا 

المتحان يقوم بتقييم املهارات ال�رسيرية لل�سيادلة املحتملني واملمار�سني، 

ويعترب التقييم اللحق للح�سول على الدرجة العلمية، وي�ستخدم يف برامج 

ال�سيدلة يف اأ�سرتاليا وكندا، واململكة املتحدة والوليات املتحدة، ويخ�سع 

له جميع الطلب يف وقت واحد. ويقي�ص هذا المتحان املعايري الدنيا لكيفية 

تفاعل امل�ساركني يف المتحان مع املر�سى الوهميني كما يقي�ص جمموعات 

املهارات املختلفة عند تطبيقها. 

ومع الرتكيز على رعاية املر�سى، يتم تقييم م�ستوى تفاعل املمتحنني مع 

املر�سى، وقدرتهم على التوا�سل بو�سوح معهم، وقدرتهم على التوا�سل عرب 

احلواجز الثقافية والق�سايا الأخلقية، والتفكري النقدي وبناء خطة رعاية 

املر�سى، وتطبيق املعرفة. كما يتم اأي�سًا تقييم املعرفة وعملية تطوير خطة 

الرعاية للأمرا�ص ال�سائعة وال�سائدة يف قطر. 

و�سملت النجاحات الأخرى احل�سول على العتماد ملدة اأربع �سنوات لربنامج 

دكتوراه ال�سيدلة من ِقبل املجل�ص الكندي لعتماد برامج ال�سيدلة، والذي 
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جاء بعد ثلث �سنوات فقط من اإن�ساء الربنامج. وهذا الإجناز ي�سلط ال�سوء على 

ز واملعايري الدولية واأف�سل املمار�سات متا�سيًا  اأهداف الكلية املتعلقة بالتميُّ

مع اخلطة ال�سرتاتيجية جلامعة قطر، وي�سع الكلية بني غريها من مدار�ص 

وكليات ال�سيدلة مبكانة رائدة يف جميع اأنحاء العامل. 

وجاء املزيد من النجاح يف احل�سول على العتماد لربنامج التطوير املهني 

امل�ستمر بكلية ال�سيدلة، والذي منحه جمل�ص التعليم الأمريكي لل�سيدلة، مما 

يجعله الربنامج الثاين يف اخلليج الذي يح�سل على العتماد من املجل�ص.

 وياأتي ذلك يف اأعقاب احل�سول على العتماد يف يونيو من العام املا�سي من 

جمل�ص قطر ملمار�سي ال�سحة للمجل�ص الأعلى لل�سحة. 

جت الكلية يف هذا العام الدرا�سي اأكرب جمموعة، حيث تلقى 32 طالبًا 
رّ
وقد خر

�سهاداتهم يف حفل التخرج الذي ُعِقَد يف 21 مايو بح�سور �سعادة ال�سيخة هند 

بنت حمد اآل ثاين نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للتعليم، ويت�سمن هذا العدد اأول 



طالب يتخرج من برنامج ماج�ستري ال�سيدلة، وح�سول 22 طالبًا على درجة 

البكالوريو�ص يف ال�سيدلة، وتلقي ثمانية درجة الدكتوراه يف ال�سيدلة. 

عت اتفاقات  وخلل العام الدرا�سي، قامت كلية ال�سيدلة بتعزيز ال�رساكات ووقَّ

جديدة لتطوير ثقافة البحوث يف بيئة التدري�ص والتعلُّم فيها. 

وو�سعت مذكرة تفاهم هامة مع موؤ�س�سة حمد الطبية يف �سبتمرب 2013، 

واأ�س�ست نظام للتعيينات امل�سرتكة. ويف اإطار م�سوؤولياتهم يف كلية 

ال�سيدلة املتعلقة بالبحث والتدري�ص، �سوف يعمل اأع�ساء هيئة التدري�ص 

ممن مت تعيينهم ب�سكل م�سرتك وب�سكل وثيق مع اأطباء موؤ�س�سة حمد الطبية، 

وي�ساهمون يف رعاية املر�سى. وكذلك، فاإن الأطباء من موؤ�س�سة حمد الطبية 

ممن مت تعيينهم ب�سكل م�سرتك �سوف ي�ساركون يف التدري�ص والأن�سطة 

الأكادميية يف الكلية. وت�ساهم مذكرة التفاهم هذه يف تطوير قوى عاملة 

وطنية ماهرة يف جمال الرعاية ال�سحية وتقدمي رعاية اآمنة وعالية اجلودة، 

وذلك متا�سيًا مع ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سحة يف قطر.

ويف �سهر مار�ص، مت توقيع اتفاقية تعاونية مع جامعة �سينز ماليزيا، وت�سعى 

هذه التفاقية اإىل ا�ستك�ساف الفر�ص لتطوير ودعم واإثراء الأن�سطة الأكادميية 

والبحثية والتطوير املهني يف الكلية. وت�سعى كلية ال�سيدلة عرب �رساكتها 

مع جامعة �سينز ماليزيا اإىل تعزيز قدراتها الأكادميية والبحثية وتعزيز 

 برناجمها للتطوير املهني باخلربات والتجارب املتوافرة يف جامعة

�سينز ماليزيا. 

ويف مايو، اأ�سافت الكلية تخ�س�سًا اآخر -ال�سيدلة ال�رسيرية واملمار�سة- اإىل 

حمفظتها الأكادميية والبحثية املتنامية. اإن اإ�سافة ماج�ستري الدرا�سة يف هذا 

املجال �سوف ي�سمح للطلبة يف كلية ال�سيدلة باإجراء البحوث حول الأولويات 

الرئي�سية املحددة يف ال�سرتاتيجية ال�سحية الوطنية ومبادرات الرعاية 

ال�سحية الأخرى مثل الأولويات املحددة يف خارطة طريق الأبحاث اجلديدة 

ملدة خم�ص �سنوات يف جامعة قطر. و�سوف ت�سهم خربات الطلب يف هذا 

املجال يف امل�ستقبل ب�سكل هام يف حتقيق �سحة ورفاهية املجتمع ككل. 

 خلل العام الدرا�سي 2013-2014، وبالإ�سافة اإىل الفعاليات ال�سنوية 

مثل اأ�سبوع ال�سكري ومعر�ص الوظائف بها، �رسعت كلية ال�سيدلة يف تطبيق 

�سل�سلة من احلملت امل�سممة خ�سي�سًا جلذب الطلب القطريني ملهنة 

ال�سيدلة. ومت اإ�رساك 30 طالبًا يف املدر�سة الثانوية يف حملة الت�سالت، 

حيث قام الطلب القطريني بالتوعية حول مهنة ال�سيدلة و�رسورة قيام 

املواطنني بقيادة مبادرات الرعاية ال�سحية يف البلد. كما �ساركت الكلية يف 

معر�ص الكلية الدويل الذي نظمه معهد التعليم العايل وموؤ�س�سة حمد الطبية 

يف معر�ص الوظائف يف نوفمرب. وتقدِّم كل الفعاليتني فر�ص ل تقدر بثمن 

لطلبة وهيئة التدري�ص وخريجي كلية ال�سيدلة لللتقاء والنقا�ص مع الطلب 

الراغبني يف متابعة هذه املهنة يف جمال الرعاية ال�سحية، وتبديد املفاهيم 

اخلاطئة عن املهنة وتوجيههم حول خياراتها وفر�سها. 
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وكانت الكلية مدعومة اأي�سًا من اإدارة العلقات اخلارجية بجامعة قطر يف 

حملة اإعلنية لفتة على �سبكة الإنرتنت لت�سجيع املراأة القطرية للن�سمام اإىل 

مهنة ال�سيدلة. 

بت  ويف معر�ص ال�سيدلة اخلا�ص بامل�سار املهني الذي عقد يف مار�ص، رحَّ

الكلية باأكرث من 200 طالب من عدة مدار�ص ثانوية يف الدوحة ممن قاموا 

بجولة للتعرف على مقرراتها، و�رسوط القبول والربامج وم�سادر التعلم، 

وامل�سورة واملرافق الأكادميية. وكان ذلك مثاًل اآخر على التزام كلية ال�سيدلة 

بتح�سني �سورة مهنة ال�سيدلة يف قطر، وجذب الطلب القطريني على وجه 

اخل�سو�ص لدورهم امل�ستقبلي كعاملني حمرتفني يف علوم ال�سيدلة ي�ساهمون 

يف تطوير البلد والتقدم نحو حتقيق روؤية قطر الوطنية 2030 وال�سرتاتيجية 

ال�سحية الوطنية. 

وقد �سارك يف املعر�ص اأي�سًا موؤ�س�سة حمد الطبية، وموؤ�س�سة ابن �سينا الطبية، 

ومركز ال�سحة يف قطر للبرتول، وجلنة قطر ملكافحة املن�سطات، واللجنة 

الأوملبية، و�سل�سلة  �سيدليات خلود، ومركز ال�سدرة للبحوث الطبية وجمموعة  

ويلكري . واأتاح املعر�ص للمنظمات فر�سة تعزيز الوعي بتنوع خيارات 

الرعاية ال�سحية للطلب املحتملني وكذلك لإجراء اأن�سطة التوظيف مع 

خريجي الكلية من كافة الدرجات. 

خلل العام، ومتا�سيًا مع اأن�سطتها للتطوير املهني ل�سالح ال�سيادلة 

والعاملني يف جمال ال�سحة يف قطر، عقدت الكلية جمموعة من الأن�سطة يف 

اإطار برناجمها للتطوير املهني امل�ستمر يف حقل ال�سيدلة الذي ا�ستقطب اأكرث 

من 390 م�ساركًا: 

)اأبريل(  حركية الدواء ال�رسيرية: النظرية وممار�سة التطبيق.   −
ق�سايا العلج الدوائي يف طب الأطفال، مب�ساعدة من طلبة     −

دكتوراه ال�سيدلة )مار�ص(   

مر�ص ال�سكري: من العر�سة للخطر؟ )دي�سمرب(   −
اأثناء احلمل والر�ساعة، فيديو على الهواء    �سحة املراأة: الأدوية   −

مبا�رسة من م�ست�سفى �ساري التذكارية، كندا )نوفمرب(   

اأ�سا�سيات يف مراقبة مر�ص الربو. كما ت�سمن هذا الن�ساط     −
اإطلق دورة 2013-2014، واحتفل بالنجاح يف احل�سول على     

العتماد )اأكتوبر(   

 واجلدير بالذكر اأن الكلية ت�سجل فعالياتها على موقعها على �سبكة الإنرتنت 

ن غري القادرين على احل�سور من الو�سول اإليها.  حتى يتمكَّ

طوال العام الدرا�سي، وا�سلت الكلية بتو�سيع مهمتها ك�رسيك رائد يف جمتمع 

الرعاية ال�سحية يف قطر عرب امل�ساهمة يف ا�سرتاتيجية ال�سحة الوطنية ويف 

مبادرات التقطري.

البحوث 

قت الكلية اأربع منح )50%( يف الدورة 15 لربنامج خربة الأبحاث للطلبة  حقَّ

اجلامعيني ومنحة واحدة )7٫69%( يف الدورة ال�سابعة لربنامج الأولويات 

الوطنية للبحوث. 

 وخلل العام الدرا�سي، �ساركت الكلية يف اأكرث من 80 درا�سة بحثية حول 

العديد من املو�سوعات �سملت التعاون مع باحثني مع خمتلف اأنحاء العامل.

لها برنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني  وكانت الدرا�سة التي ميورّ

بعنوان »التنمية وتقييم ال�سور التو�سيحية على مل�سقات الأدوية للمر�سى 

الذين يعانون من م�ساعب يف القراءة والكتابة لل�سكان متعددي الأعراق 

والثقافات«. وتت�سمن الدرا�سة ع�سو من هيئة التدري�ص بكلية ال�سيدلة  

وخريجني، ومتعاونني من اخلدمات الطبية لقطر  للبرتول، وجامعة رود�ص 

يف جنوب اأفريقيا. وت�سكل هذه الدرا�سة اأهمية بالغة بالن�سبة لدولة قطر 

ومنطقة اخلليج حيث تتزايد اأعداد العمال املهاجرين الذين يحتاجون اإىل 

ال�ستفادة من خدمات الرعاية ال�سحية – يف ظل تدينرّ مهاراتهم اللغوية - 

يف كونهم م�سوؤولني عن تناول الدواء. 

�ساركت كلية ال�سيدلة يف العديد من املحافل البحثية مثل ور�سة عمل بناء 

القدرات البحثية ملدة ثلثة اأيام بعنوان »مقدمة يف مناهج البحث العلمي 

لل�سيادلة«، والتي �سارك فيها اأكرث من 80 من ال�سيادلة يف �سلطنة عمان 

يف �سبتمرب 2013. كذلك ور�ص العمل حول البحوث امل�سحية التي تركز على 

تطوير ال�ستبيانات، والختبار، وال�ستخدام الذي لفت امل�ساركني من خلفيات 

مهنية متعددة )الرعاية ال�سحية، والإدارة، والأعمال التجارية، واملوارد 

الب�رسية، وتقدمي امل�سورة الأكادميية، وغريها(. 

ن طلبة كلية ال�سيدلة، مبا ميتازون به من مهارات يف البحوث، من  كذلك متكَّ

الفوز باأعلى الدرجات يف املنتديات مثل موؤمتر دبي الع�رسين الدويل ال�سنوي 

لل�سيدلة والتكنولوجيا يف الفرتة 10-12 مار�ص، واملوؤمتر الدويل ال�ساد�ص 

حول اكت�ساف الأدوية والعلج يف الفرتة 10-12 فرباير، وندوة مواد العلوم 

والهند�سة اخلام�سة املنعقدة بتاريخ 18 فرباير 2014. 

وقد فاز ثلثة طلب من كلية ال�سيدلة بثاين اأف�سل عر�ص �سفوي عن م�ستوى 

الغلوكوز يف الدم يف املر�سى الذين يعانون من متلزمات ال�رسيان التاجي 

من اأكرث من 56 عر�سًا من كليات  احلادة يف م�ست�سفى القلب يف قطر، وذلك �سِ

ال�سيدلة يف قطر، واأوكرانيا، والإمارات العربية املتحدة، واململكة العربية 

ال�سعودية، وم�رس، والهند وباك�ستان. وهذه هي املرة اخلام�سة التي ي�سارك 

فيها طلبة كلية ال�سيدلة يف املوؤمتر واملرة اخلام�سة التي يفوزون فيها 

مبراكز عليا. وامل�رسوع البحثي امُلمول من برنامج خربة الأبحاث للطلبة 

اجلامعيني ملدة عام واحد فح�ص �ِسجلت 283 من املر�سى باأثر رجعي يف 

م�ست�سفى القلب يف وحدة العناية التاجية لو�سف كيفية التحكم يف م�ستويات 

ال�سكر يف الدم. 



فاز اثنان من طلب ال�سنة الثالثة باملركز الأول ملل�سق اأبحاثهم يف موؤمتر 

دبي الع�رسين الدويل ال�سنوي لل�سيدلة والتكنولوجيا الذي �سارك فيه اأربعة 

من احلائزين على جائزة نوبل وعلماء من اأكرث من 50 بلداً. وقد فاز الطلبة 

من بني 135 من العرو�ص املتناف�سة على ورقتهم بعنوان »حت�سري وتو�سيف 

األياف النانو القابلة للتحلل لت�سميد اجلرح وغريها من تطبيقات هند�سة 

الأن�سجة«. كما �سارك الطلبة وفازوا باملركز الأول ملل�سقهم يف وقت لحق 

متها جامعة قطر وجامعة  يف ندوة مواد العلوم والهند�سة ال�سنوية التي نظَّ

تك�سا�ص اأيه اآند اإم يف قطر. 

وعرب امل�ساركة يف مثل هذه املنتديات، يتمكن طلبة كلية ال�سيدلة من بناء 

الثقة بالنف�ص واكت�ساب اخلربات، ويتفوقون يف فر�ص التفاعل مع اأقرانهم من 

خمتلف اأنحاء العامل ويكت�سبون املزيد من التب�رس يف مهنة ال�سيدلية نتيجًة 

للتعامل مع املهنيني الطبيني وكافة العاملني يف جمال ال�سيدلة. 

توا�سل كلية ال�سيدلة تركيزها على بناء ثقافة البحث متا�سيًا مع التزامها 

املوؤ�س�سي باأن تكون رائدة يف جمال البحوث. ومع اإدراج ال�سحة والعافية 

�سمن جمالت البحث ذات الأولوية يف خارطة طريق البحوث للخم�ص �سنوات 

القادمة بجامعة قطر، تعمل كلية ال�سيدلة على �سمان ا�ستفادة طلبتها من

 كل فر�سة للم�ساركة يف البحوث لإيجاد حلول للم�ساكل ال�سحية يف

املجتمع القطري.
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الطلبة 

بت الكلية بالتحاق 25 طالبًا يف ال�سنة الأوىل يف حفل  يف نوفمرب، رحَّ

املعطف الأبي�ص ال�سنوي الرمزي -  وهو ال�سابع يف تاريخ الكلية. 

ن اأبرز ما حققه الطلبة خلل العام: اأول طالبة ماج�ستري تقدم  وت�سمَّ

اأطروحتها يف اأول عر�ص �سفوي لأطروحة املاج�ستري يف الكلية. وقدمت 

The Cellular Interplay between Na+/ « الأطروحة حتت عنوان

 H+ Exchanger Isoform 1 and Osteopontin in Cardiac
Hypertrophy”« اأمام فريق دويل بقيادة اأ�ستاذ متميز من كلية الطب 

بجامعة اأوتاوا جنبًا اإىل جنب مع اأع�ساء هيئة التدري�ص من كلية ال�سيدلة، 

واجلامعة الأمريكية يف بريوت، ومكتب جامعة قطر للدرا�سات العليا. 

ومتا�سيًا مع التزام الكلية بالتو�سع يف جتارب طلبة الدرا�سات العليا بها، 

قامت اإحدى طلبة املاج�ستري بالعمل حتت اإ�رساف كبار اأع�ساء هيئة التدري�ص 

يف كلية القانون بجامعة بري�ستول للطب اخللوي والطب اجلزيئي كجزء من 

م�رسوع اأطروحتها على مزارع الأن�سجة وبقاء اخللية. 

م طلبة كلية ال�سيدلة مع اخلريجني واأع�ساء هيئة التدري�ص  وخلل العام، نظرّ

و�ساركوا يف فعاليات التوعية املجتمعية مثل اأن�سطة ال�سهر الوطني لل�سكري.

 

وبالتعاون مع موؤ�س�سة الرعاية ال�سحية الأولية، اأطلق فريق كلية ال�سيدلة 

حملة توعية  للوقاية من مر�ص ال�سكري يف مراكز الرعاية ال�سحية الأولية 

يف الغرافة ومدينة خليفة. وكان هدفهم هو ن�رس املعلومات وتوجيه اأفراد 

املجتمع حول ق�سية مر�ص ال�سكري وامل�سكلت ال�سحية ذات ال�سلة مثل 

ال�سمنة واأمرا�ص القلب. واأبرز ذلك جهود الكلية امل�ستمرة لإ�رساك الطلبة يف 

اأن�سطة خدمة املجتمعات املحلية التي تعمل على م�ساعدة النا�ص على تبني 

منط حياة �سحية والتي هي جزء ل يتجزاأ من مهمة ال�سيدلة خا�سًة ملا لها 

من تاأثريات على الأجيال القادمة. 

هيئة التدريس 

تزايد عدد اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلية يف �سوء من مت توظيفهم يف بداية 

العام الدرا�سي. 

خلل العام، قدمت هيئة التدري�ص اأوراقًا علمية يف املنتديات البحثية  يف 

قطر، والإمارات، وال�سعودية، وعمان، وكندا، والوليات املتحدة، واأ�سرتاليا، 

والكويت، واأيرلندا، و�ساركت يف كثري من منتديات احلوار والتدريب لل�سيادلة 

يف قطر. ومت ن�رس مايزيد عن 80 درا�سة لكلية ال�سيدلة على نطاق وا�سع يف 

املجلت الدولية. 



متحورت اإجنازات الكلية خلل العام الدرا�سي حول توقيع مذكرة تفاهم 

لتاأ�سي�ص مبادرات تتعلق بامل�سارف الإ�سلمية، وتخريج 117 طالبًا وطالبة 

يف احتفالت 2014 لتخريج الطلبة، وتنظيم منتديات متخ�س�سة  للحوار 

الثقايف حول الإ�سلم.

ومت توقيع مذكرة التفاهم يف دي�سمرب مع �رسكة الدرا�سات البحثية 

وال�ست�سارات يف امل�سارف ال�سلمية، وقد اأ�س�ست هذه املذكرة علقة 

 تعاونية تهدف لتعزيز البحوث العلمية وتدريب العاملني على

امل�سارف الإ�سلمية. 

و�سوف ت�ستفيد كلية ال�رسيعة والدرا�سات الإ�سلمية من هذه التفاقية عرب 

تاأ�سي�ص من�سب خم�س�ص للم�سارف الإ�سلمية، وتدريب طلبة البكالوريو�ص 

والدرا�سات العليا، واملنتديات ال�سنوية اخلا�سة بامل�سارف الإ�سلمية، والدعم 

 لإ�سدار جملة علمية تخت�ص باملعاملت املالية. وتنظر الكلية اأي�سًا يف

اإن�ساء تخ�س�ص فرعي جديد يف جمال امل�سارف الإ�سلمية والتاأمني 

الإ�سلمي اأي�سًا.

كذلك، ركزت التفاقية على جهود كلية ال�رسيعة والدرا�سات الإ�سلمية 

املتوا�سلة يف جمال التعاون مع املوؤ�س�سات العلمية يف جمال خرباتها بهدف 

زيادة قدراتها الأكادميية والبحثية وتعزيز هدفها يف اأن تكون �رسيكًا رائداً 

يف حتقيق روؤية قطر وا�سرتاتيجيات التنمية.

خلل العام، نظمت الكلية عدداً من الندوات واملحا�رسات بهدف تعزيز احلوار 

ب�ساأن عدد من الق�سايا املتعلقة بالإ�سلم والعامل الإ�سلمي.

 وخلل املوؤمتر- الذي كانت مدته يومني- وعقد يف مايو حتت عنوان » 

اجلامعات املتخ�س�سة يف الدرا�سات الإ�سلمية يف العامل الإ�سلمي: التحديات 

والفر�ص«، متكنت الكلية من جتميع اخلرباء الوطنييني والإقليميني والدوليني 

ملناق�سة الدرا�سات الإ�سلمية والعتماد ال�سلمي، واملناهج احلديثة 

والدرا�سات الإ�سلمية بالإ�سافة اإىل مو�سوعات تتعلق بالبحث العلمي 

ومتطلبات �سوق العمل.

وعمًل على تعزيز اأهمية التفاعل العاملي يف وجه العوملة، عقدت كلية 

ه  ال�رسيعة والدرا�سات الإ�سلمية ندوة علمية بعنوان »اخلطاب الإ�سلمي املوجَّ

للغرب يف اإطار حتديات العوملة«، وناق�ص امل�ساركون احلاجة لتجديد اخلطاب 

الإ�سلمي كاأداة للتعامل مع الآخر- خا�سة الغرب- ولدح�ص املفاهيم 

التقليدية ال�سلبية يف الغرب. كما ناق�ست الندوة القيم الإن�سانية التي يت�سارك 

فيها الإ�سلم مع الغرب، واحلاجة اإىل اإيجاد علقة اإيجابية بني العامل 

الإ�سلمي واملجتمعات الغربية.

كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية

وفيما يتعلق بال�سوؤون الدينية والثقافية، قامت الكلية باإ�رساك الطلبة وهيئة 

التدري�ص يف ندوة بعنوان »التفرقة بني الن�سو�ص والف�سول القراآنية«، ويف 

حما�رسة بعنوان » اإقراأ باإ�سم ربك« التي نظمها نادي ال�رسيعة.

البحوث

 ح�سل م�رسوعني بحثيني من الكلية على املنحة يف اإطار برنامج خربة 

الأبحاث للطلبة اجلامعيني، وهما: »دور خطبة اجلمعة يف املجتمع القطري 

فيما يتعلق بتناول الأحداث العاملية« و»دعوة الإ�سلم لل�سم«.

 الطلبة

 احتفلت كلية ال�رسيعة والدرا�سات الإ�سلمية بتخريج 21 طالبًا و96 طالبة 

يف احتفالت التخريج ما بني 20 اىل 21 مايو، وذلك بح�سور ح�رسة �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين  اأمري البلد املفدى، و�سعادة ال�سيخة هند 

بنت حمد اآل ثاين نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للتعليم على التوايل. ومت تكرمي 

14 طالبًا وطالبة لتحقيقهم معدلت تراكمية 3٫5 واأكرث. ويف يونيو، احتفلت 

الكلية بوجود 133 من الطلبة على قائمة عميد الكلية.

نت فعاليات الطلبة رحلة عمرة مع هيئة التدري�ص بالكلية، بالإ�سافة  وت�سمَّ

للم�ساركة يف ور�ص العمل التدريبية، ومنتديات النقا�ص وامل�سابقات.

 كذلك، �سارك طلبة كلية ال�رسيعة والدرا�سات الإ�سلمية والعديد من كليات 

جامعة قطر الأخرى )108 من الطالبات، و42 من الطلب( يف �سل�سلة 

م�سابقات نظمتها الكلية خلل العام واأ�رسفت عليها هيئة التدري�ص يف كلية 

ال�رسيعة والدرا�سات الإ�سلمية، وهي كما يلي:

م�سابقة حفظ القراآن )ربيع 2014( 	•
م�سابقة احلديث ال�رسيف )ربيع 2014( 	•

م�سابقة القراءة احلرة )ربيع 2014( 	•
م�سابقة البحوث العلمية )ربيع 2014( 	•

م�سابقة اخلطابة وفن الكلم )للطلب( ) ربيع 2014( 	•

التقرير السنوي لجامعة قطر 2013 - 2014
44



هيئة التدريس

 ازداد عدد هيئة التدري�ص يف كلية ال�رسيعة والدرا�سات الإ�سلمية 11 ع�سواً 

خلل العام الدرا�سي. و�سارك اأع�ساء هيئة التدري�ص يف عدد من املنتديات يف 

قطر واخلارج كمتحدثني وموجهني ومدربني ومقدمي عرو�ص. وقام اأع�ساء 

 هيئة التدري�ص بن�رس والإ�سهام يف مقالت يف العديد من املن�سورات

واملجلت املتخ�س�سة، ومت ت�سميتهم يف العديد من املجال�ص والهيئات 

واللجان الأكادميية.

وجرى تقدمي 15 ورقة بحث من قبل هيئة التدري�ص يف كلية ال�رسيعة 

والدرا�سات الإ�سلمية يف عدة موؤمترات بكندا، الأردن، ماليزيا، املغرب، قطر، 

تركيا، تون�ص، اململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية.



خلل العام الدرا�سي، كثرّفت مكتبة اجلامعة جهودها الرامية لتعزيز خدماتها 

مت  لكافة اأع�ساء جامعة قطر وللمجتمع الأو�سع. وحتقيقًا لهذا الهدف، نظَّ

املكتية عدة مبادرات، مثل امل�سح اخلا�ص بامل�ستخدمني، بهدف قيا�ص جودة 

خدماتها ولتحديد اأف�سل املمار�سات، وجتربة تقنيات ك�سف ومنع ال�رسقة 

الفكرية، بالإ�سافة اإىل تطبيق بع�ص قواعد البيانات اجلديدة.

ومت اإجراء امل�سح اخلا�ص بامل�ستخدمني بني 20 مايو اإىل 15 يونيو من خلل 

برنامج جمعية املكتبات البحثية )ليبكوال( حيث مت ا�ستخدام جمموعة من 

ي، وفهم، واتخاذ الإجراءات ب�ساأن اآراء  املوارد من اأجل احل�سول على، وتق�سِّ

امل�ستخدمني املتعلقة بجودة اخلدمات.

ويف �سهر يوليو بداأت املكتبة يف ا�ستخدام برامج »اأي ثنتيكيت« و»ترين اإت 

ي والك�سف عن ال�رسقة الفكرية ي�ستخدمها النا�رسون  اإن«، وهي تقنيات لتق�سِّ

يف املجالت العلمية وموؤ�س�سات البحوث يف العامل ل�سمان كون العمل 

املكتوب اأ�سلي قبل ن�رسه. و�سوف مُتكن هذه الربجميات هيئة التدري�ص 

والباحثني من مقارنة املحتوى الذي يقدمونه، وي�سححونه، ويحررونه اأو 

ين�رسونه مقارنًة باملحتوى الذي مت ن�رسه م�سبقًا وذلك با�ستخدام قواعد 

بيانات«اأي ثنتيكيت« و»ترين اإت اإن«، التي حتتوي على اأكرث من 45 مليار 

�سفحة على الإنرتنت و130 مليون بند للمحتويات.

مكتبة الجامعة
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وياأتي ذلك �سمن اإلتزام جامعة قطر بتاأمني نزاهة البحوث واملواد الأكادميية 

داخل بيئة التدري�ص والتعلم اخلا�سة بها.

كذلك، اأ�سافت املكتبة 12 قاعدة بيانات جديدة متخ�س�سة اإىل جمموعة 

مواردها الإلكرتونية. ويت�سمن ذلك جمموعة تراث املناهل، وجملت اجلمعية 

الأمريكية للهند�سة املدنية على الإنرتنت، وجمموعة الكتب الإلكرتونية 

للجمعية الأمريكية للهند�سة املدنية، وجملت بريلز اإنرتنا�سونال للقانون 

وحقوق الإن�سان على الإنرتنت، و مكتبة ال�سحة التابعة لإل دبليو دبليو، 

وتقارير القانون الدويل، وقانون كلوير للتحكيم على الإنرتنت، ومكتبة 

ليندا على الإنرتنت، وجملت اجلمعية امللكية للكيمياء على الإنرتنت، وكتب 

اجلمعية امللكية للكيمياء على الإنرتنت، واأب تودايت )الدواء املثبت بالأدلة(، 

وو�ستلو جلف.

وتقوم مكتبة اجلامعة حاليًا بتجريب 3 قواعد للبيانات، هي:

اأربيان مونيتور«، وهو م�سدر للتحليل املتعمق لأ�سواق ال�رسق     «  −
الأو�سط ال�سيا�سية اجلغرافية والقت�سادية  

»بيزني�ص مونيتور انرتنا�سونال«، وهي قاعدة بيانات عن الأعمال     −
تت�سمن حتليلت �ساملة للمخاطر ال�سيا�سية، والتمويل، والتنبوؤ والعديد    

من قطاعات ال�سناعة  

اأركيتكت�رس فيديوز«، وهي قاعدة بيانات مرئية وم�سموعة    »اأون   −
تت�سمن الجتاهات يف جمال الهند�سة املعمارية  

وتعترب الفعالية الأكرث اأهمية بالن�سبة ملكتبة اجلامعة هي ا�ست�سافة املعر�ص 

واملوؤمتر ال�سنوي الع�رسين جلمعية املكتبات اخلا�سة يف مار�ص، وذلك 

ب�سفتها الراعي جلمعية املكتبات اخلا�سة بدول اخلليج العربي. وقد �سارك 

يف هذه الفعالية وزير الثقافة والفنون والرتاث �سعادة الدكتور حمد بن عبد 

العزيز الكواري، وقادة جامعة قطر والعاملني يف املكتبة، وممثلني حمليني 

واإقليميني عن املكتبات ومراكز املعلومات.

وجاء املوؤمتر، الذي ا�ستمر لثلثة اأيام، حتت عنوان » تعزيز جمتمعات املعرفة 

الرقمية وتزويدها باملعلومات«. وقد ناق�ص عدة ق�سايا تتعلق باملكتبات، 

وت�سارك املعلومات املتعلقة بطرق ال�ستفادة من املحتوى الرقمي. وت�سمن 

اللقاء عدة جل�سات خم�س�سة ملو�سوعات مثل اإثراء املحتوى العربي على 

الإنرتنت، ودور العاملني باملكتبات يف بناء جمتمعات ت�ستند على املعرفة، 

ون�رس املواد املفتوحة واإتاحتها للجميع. 

كما ت�سمن املوؤمتر معر�سًا عايل امل�ستوى �ساركت فيه 57 جهة متثل 

النا�رسون الدوليون الرئي�سيون، ومطورو املحتويات الإلكرتونية، ومقدمي 

حلول املعرفة للمكتبات، ومراكز املعلومات.

كذلك، ا�ست�سافت املكتبة برنامج ور�سة عمل ملدة ثلثة اأيام قبل املوؤمتر، 

مت تنظيمه من قبل »املعرفة الإلكرتونية/نوليدج اإي« ومقره دبي. وتناولت 

ور�ص العمل املو�سوعات املختلفة املتعلقة بالعمل يف املكتبات ومراكز 

املعلومات، ومت تقدميها من قبل متخ�س�سني معروفني يف هذه املجالت. 

وكان الهدف منها تعزيز  وتطوير قدرات العاملني يف مكتبة جامعة قطر 

وغريهم من امل�ساركني �سواًء من داخل قطر اأو من خارجها.

يف �سهر مار�ص، تلقَّت املكتبة تربعًا كبرياً بـلغ 300 كتاب من املجل�ص 

الثقايف الربيطاين، وال�سفارة الربيطانية بالدوحة، وبلومزبريي موؤ�س�سة قطر 

للن�رس، وذلك يف احتفال يوم الكتاب الربيطاين �سمن فعاليات املهرجان 

الربيطاين 2014. وت�ساف هذه املجموعة من الكتب اإىل ح�سيلة املكتبة من 

 املن�سورات الإجنليزية، كما ت�ساف اإىل ح�سيلتها من الكتب واملراجع

باللغة العربية والإجنليزية والتي ت�سل اإىل 350 األف مطبوعة و110 األف 

كتاب اإلكرتوين، بالإ�سافة اىل الع�رسات من قواعد البيانات املتعلقة بالعديد 

من املو�سوعات.

ر العاملني وتقوية قدراتهم، عقدت  ويف اإطار ر�سالتها الهادفة لتعزيز تطوُّ

املكتبة العديد من جل�سات التدريب على قواعد البيانات مثل: العلم املبا�رس 

)�سيان�ص دايركت(، واإيب�سكو، وغي معرفة، وبرجمية الإدارة وهي كلها 

اجتاهات وتقنيات نا�سئة يف جمال املكتبات. كما �سارك العاملني يف ور�ص 

العمل واملوؤمترات املحلية والدولية مبا يف ذلك مينا-اأيوجي، و�سبكة حمو 

الأمية املعرفية يف اخلليج من �سمن العديد غريها.

وخلل العام الدرا�سي، انخرطت املكتبة يف عدة فعاليات مثل يوم البيئة 

الوطني، واملوؤمتر الدويل الثالث لق�سم اللغة العربية حول »الل�سانيات وتطوير 

تدري�ص اللغة العربية«. وكان اجلزء الأمريكي حموراً لفعالية »اأ�سعار وق�س�ص« 

التي جرت بالتعاون مع ق�سم اللغة الإجنليزية بجامعة قطر احتفاءاً باليوم 

 الدويل للفتاة، والحتفال بيوم املدر�سني مبحا�رسة عنوانها »ما الذي

يجعلك مدر�سًا جيداً؟« التي األقاها اأحد اأفراد هيئة التدري�ص بكلية الرتبية، 

بالإ�سافة لدرد�سة على الإنرتنت مع مهند�ص من هيئة نا�سا للف�ساء حول 

اأن�سطة متعلقة بالف�ساء.

ومت عقد يوم التوعية باملكتبات يف �سهر مايو وت�سمن جل�سات تدريبية 

ومعار�ص قدرّمها بائعو قواعد البيانات العربية، كما ت�سمن معر�سًا للكتاب 

بالتعاون مع نادي طلبة جامعة قطر للكتاب، و�سارك العاملون باملكتبة 

يف �سل�سلة من العرو�ص التقدميية املوجزة التي تو�سح خدمات املكتبة، 

و�سيا�ساتها ومدونة ال�سلوك بها، وتلى ذلك جل�سة لطرح الأ�سئلة. ويف اإطار 

الطبيعة التفاعلية لهذه الفعالية، اأتيحت الفر�سة للطلبة للفوز باجلوائز عرب 

الإجابة على اأ�سئلة حول املكتبة وامل�ساركة يف �سحب على اجلوائز.



دفع الجهود باتجاه عملية التقطير 
النوعي داخل الجامعة وفي قطر من 

خالل إعداد قوى عاملة ذات تأهيل 
علمي رفيع.
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بقيادة مكتب التخطيط والتطوير املوؤ�س�سي، اأطلقت جامعة قطر خطتها 

ال�سرتاتيجية الثانية )2013-2016(، وعزَّزت اخلطط وال�سرتاتيجيات 

الهادفة لتطبيق الفعالية املوؤ�س�سية، ودعم الأبحاث املوؤ�س�سية. 

وتهدف اجلامعة اأي�سًا اإىل تطوير ثقافة الكفاءة املوؤ�س�سية بهدف اإثراء جتربة 

الطلبة وتن�سيق املوارد والأولويات نحو التميز الأكادميي والبحثي وحتقيق 

العرتاف العاملي. 

ومت اإطلق دورة التخطيط ال�سرتاتيجي اجلديدة ملدة ثلث �سنوات يف اأعقاب 

حوارات بني اأربع جمموعات عمل متثل احلرم اجلامعي، وقد قامت بو�سع 

خطة ت�ستند اإىل الإجنازات يف جمال التعليم العايل، والإجنازات البحثية 

الأف�سل، والتطلعات املجتمعية الديناميكية، ومقايي�ص وا�سحة للأداء. و�سوف 

ت�ستند ا�سرتاتيجيات كافة قطاعات اجلامعة والكليات والإدارات واملراكز 

البحثية على اخلطة ال�ساملة على امل�ستوى املوؤ�س�سي. 

وبو�سعها الكفاءة املوؤ�س�سية يف طليعة خططها وا�سرتاتيجياتها، توؤمن 

جامعة قطر باأنه ل ميكن حتقيق تطورها اإل من خلل التخطيط ال�سرتاتيجي، 

وتقييم الربامج الأكادميية، وتخطيط امليزانية، ومراجعة الوحدات غري 

الأكادميية وامل�ساعدة يف تطوير الطلبة. وت�سرت�سد اجلامعة بلجنة الفعالية 

املوؤ�س�سية التي تت�سمن ممثلني من خمتلف اأنحاء اجلامعة واثنني من 

ال�رسكاء اخلارجيني. وت�سعى اجلامعة للنجاح يف تنفيذ اخلطط ب�سكل كلي، 

الة للخدمات، واملوارد،  وحتديد التحديات والعقبات الرئي�سية، واملواءمة الفعرّ

والربامج، مبا يف ذلك تلك املوجودة يف املجال غري الأكادميي. 

وقد اأ�سدر مكتب التخطيط والتطوير املوؤ�س�سي تقرير العام  2013-2012 

حول الفعالية املوؤ�س�سية يف اأكتوبر عام 2013، والذي يتناول ثلثة جمالت 

رئي�سية تتعلق بر�سالة ومهام وموارد اجلامعة، وهي: العوامل البيئية 

اخلارجية، امللفات اخلا�سة بالطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة قطر، 

ونتائج عمليات اإطار الفعالية املوؤ�س�سية. 

خلل العام الدرا�سي 2013-2014، اهتمت اجلامعة بالرتكيز على ترتيبها 

الأكادميي كموؤ�رس هام لتطورها وبند اأ�سا�سي يف تخطيطها ال�سرتاتيجي 

والأن�سطة املتعلقة بالكفاءة املوؤ�س�سية. 

ومت ت�سليط ال�سوء على اأهمية الرتتيب الأكادميي يف برنامج ور�سة عمل 

مدتها يومني من 16 اإىل 17 فرباير لأع�ساء الإدارة العليا واأع�ساء هيئة 

التدري�ص. ومت تقدميها من قبل اإدارة املعرفة والتحليل من جامعة �سيتي 

يف هونغ كونغ. ومت تعريف امل�ساركني بق�سايا التخطيط ال�سرتاتيجي 

وامليزانية، وموؤ�رسات الأداء، والقيا�ص والرتتيب، واإ�رساكهم يف طرق 

حتقيق اأق�سى فائدة من الأداء الإداري، ور�سد النتائج ل�سمان تنفيذ اخلطة 

ال�سرتاتيجية بنجاح. 

وقد اأبرزت ور�سة العمل موؤ�رسات الت�سنيف قيد ال�ستخدام من قبل هيئات 

الت�سنيف الثلث الكربى: كواكرييل �سيمودند�ص للرتتيب  العاملي للجامعات، 

الرتتيب العاملي للجامعات جلامعة تاميز، والت�سنيف الأكادميي جلامعات 

نت البيانات من جميع اأنحاء العامل امل�ساركني من تقييم  العامل. وقد مكرّ

نقاط القوة وال�سعف الن�سبية لأداء جامعة قطر على اأ�سا�ص هذه املوؤ�رسات، 

كما متت مناق�سة �سبل حت�سينها. كذلك، تعرف امل�ساركون على خمتلف اأنواع 

وا�ستخدامات القيا�ص يف التعليم العايل يف جميع اأنحاء العامل بدءاً من �سمان 

القيمة مقابل املال اإىل قيا�ص الطموح لتح�سني الأداء. 

خلل العام الدرا�سي، قام مكتب التخطيط والتطوير املوؤ�س�سي باإجراء 

�سل�سلة من امل�سوح املتعلقة بالطلبة، واخلريجني، واأع�ساء هيئة التدري�ص، 

واملوظفني، وطلبة املدار�ص الثانوية، واأولياء الأمور، واأرباب العمل لقيا�ص 

معدلت الر�سا ب�ساأن التوقعات الأكادميية، وال�سكن، وامل�ساركة، والتوجيه، 

والتخرج، واآرائهم حول اجلامعة. ول تزال النتائج وال�ستنتاجات ت�سكل 

م�سدراً هامًا ملدخلت العمليات والتخطيط. ويت�سح ذلك بجلء يف جمالت 

مثل اخلدمات الغذائية، وال�سكن ورعاية العملء، والتعليم امل�ستمر، ومراجعة 

اأداء الكلية. 

وقد �سعى ق�سم البحوث املوؤ�س�سية وم�ستودع البيانات لتطوير منوذج للتنبوؤ 

باللتحاق مت تقدميه اإىل رئا�سة اجلامعة واأو�سي با�ستخدامه كدليل توجيهي 

للتخطيط للعامني املقبلني. ووا�سل مكتب التخطيط والتطوير املوؤ�س�سي يف 

ت�سدَّر اجلهود الرامية اإىل و�سع خطة ا�سرتاتيجية لللتحاق باجلامعة. ويوجد 

على جدول اأعمال هذا امل�رسوع ال�سامل خطة عمل مف�سلة مع موؤ�رسات الأداء.

كما قاد مكتب التخطيط والتطوير املوؤ�س�سي املبادرة الهادفة للح�سول على 

برنامج »اأكتيفيتي اإن�سايت« وهو تطبيق برجمي م�سمم لتخزين معلومات 

ال�سرية الذاتية لهيئة التدري�ص ف�سًل عن اأن�سطة هيئة التدري�ص املتعلقة 

بالتدري�ص والبحوث، والتطوير املهني وخدمة املجتمع. و�سوف يقوم هذا 

 التطبيق بحل حمل »نظام مراجعة اأداء هيئة التدري�ص وتطويره« املعد

داخل اجلامعة. 

يف موازاة ذلك، وا�سل ق�سم البحوث املوؤ�س�سية وم�ستودع البيانات اإنتاج 

املن�سورات املعتادة ملكتب التخطيط والتطوير املوؤ�س�سي بهدف دعم وت�سجيع 

القرارات املبنية على البيانات، واإنتاج مواد مثل لوحة خ�سائ�ص هيئة 

التدري�ص، وتقارير توزيع الدرجات، وتقرير حتليل توزيع الدرجات، وتقرير 

حتليل الف�سل الدرا�سي، والكتاب الإلكرتوين للجتاهات، وتقارير التخرج 

وال�ستبقاء، وتقارير ن�سب هيئة التدري�ص اإىل الطلبة، وملفات هيئة التدري�ص، 

وحتليل اأعباء هيئة التدري�ص، وموؤ�رسات الأداء الرئي�سية املوؤ�س�سية للجامعة، 

وحقائق �رسيعة 2012-2013، وكتاب احلقائق 2013-2012. 

زت درا�سة رئي�سية ملكتب التخطيط والتطوير املوؤ�س�سي على تتبع وحتليل  وركرّ

الأداء الأكادميي للأفواج التي ان�سمت اإىل اخلطة الدرا�سية العربية منذ خريف 

2012 عن طريق اإجراء حتليل متعمق لل�ستبقاء، والدرجات الأكادميية لتلك 

التخطيط والتطوير 
المؤسسي
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الأفواج، ف�سًل عن التحليل املقارن للدرجات التي ح�سلت عليها تلك الأفواج 

مقابل طلبة جامعة قطر الآخرين. وكان الهدف من الدرا�سة هو مراقبة 

وحت�سني اأداء الطلبة وا�ستبقاء تلك الأفواج الطلبية. 

وا�ستمر مكتب التخطيط والتطوير املوؤ�س�سي يف الهتمام ب�سلمة و�رسية 

البيانات اخلا�سة بجامعة قطر، وتعزيزها ا�ستجابًة للتطورات املتوا�سلة 

يف بنيتها التكنولوجية التحتية وامل�سهد الكلي لأعمال اجلامعة. وخلل 

قيام جامعة قطر برفع م�ستوى التكنولوجيا فيها بهدف تعزيز تعلم الطلبة 

والكفاءة الإدارية، وا�سلت اجلامعة التزامها بحماية �رسية و�سلمة وتوافر 

املعلومات جلميع اأع�سائها.

ل مكتب التخطيط والتطوير املوؤ�س�سي 26 مذكرة تفاهم  خلل العام، �سجَّ

للتبادلت الأكادميية والبحثية يف جمموعة وا�سعة من املجالت مع 

املوؤ�س�سات املحلية وال�رسكات ال�سناعية واجلامعات الدولية. ويف �سبتمرب 

عت اجلامعة اتفاقية هامة مع وزارة العمل وال�سوؤون  عام 2013، وقَّ

الجتماعية لإن�ساء نظام موحد للمعلومات الوطنية من �ساأنه اأن يوفر 

املعلومات والبيانات التي ت�ستد احلاجة اإليها يف �سوق العمل الوطني. 

وتتناول التفاقية م�ساألة نق�ص املعلومات، والإح�ساءات، والبحوث يف �سوق 

قة اأو م�سدر معلومات  العمل، حيث ت�سري اإىل اأنه ل توجد قاعدة بيانات موثَّ

د يعطي معلومات متكاملة عن �سوق العمل يف قطر. وهي ُتبنى على  موحَّ

ا�سرتاتيجية قطاع العمل القطري التي اأُطلقت عام 2011 من قبل ويل العهد 

اآنذاك لتعزيز �سيا�سات التقطري، وتوفري املزيد من فر�ص العمل للمواطنني يف 

القطاعات ذات ال�سلة، والرتكيز على ا�ستيعاب اأكرب 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�ساءات الدقيقة والبحوث امل�ستهدفة، مبا 

الة.  ي�ساعد على و�سع �سيا�سات واإجراءات فعرّ

وتوا�سلت جهود تقطري الوظائف باجلامعة خلل العام الدرا�سي، مع اإن�ساء 

وحدة خم�س�سة لزيادة عدد الطلبة القطريني واأع�ساء هيئة التدري�ص 

واملوظفني يف الكليات والدوائر الإدارية. وقد مت العرتاف بهذه اجلهود 

بح�سول اجلامعة على  جائزة ال�رساكة من اأجل التقطري من �رسكة قطر 

للبرتول يف مايو 2014. 



نظراً للطفرة الإقليمية يف جمال البحوث، ولكون جامعة قطر متتاز باأعلى 

معدلت النمو يف جمال البحوث يف املنطقة، حتتل اجلامعة موقعًا جيداً 

ك�رسيك رائد يف امل�ساهمة يف حتقيق طموحات دولة قطر نحو القت�ساد 

القائم على املعرفة، وت�ستعد لت�سبح رائدة للفكر على امل�ستوى الإقليمي.

ويف هذا ال�سدد، خلل العام الدرا�سي، وا�سلت اجلامعة تكثيف اأن�سطتها 

 البحثية التي ترتكز على تلبية احتياجات املجتمع وعلى الق�سايا ذات

ال�سلة يف املنطقة. 

و�سملت الإجنازات اإطلق خارطة طريق للبحوث، والنجاح يف احل�سول على 

منح من برنامج الأولويات الوطنية للبحوث وبرنامج خربة الأبحاث للطلبة 

اجلامعيني، وجائزة رعاية البحث العلمي لأف�سل مكتب اأبحاث، واإن�ساء جممع 

حديث للأبحاث، واإ�سافة خم�سة مراكز بحثية جديدة. كذلك، وزادت ميزانية 

البحوث يف جامعة قطر مببلغ مقداره 56 مليون دولر اأمريكي، والتي من 

�ساأنها اأن توفر املوارد املثلى واملرافق واملعدات اللزمة ملجموعة وا�سعة من 

الأن�سطة البحثية. 

يف خطوة لإظهار دورها املتنامي كجهاز هام  للبحوث يف البلد، اأطلقت 

جامعة قطر خارطة الطريق لأبحاثها للأعوام 2014-2019، وحدَّدت 

حة اأهدافها لل�سنوات اخلم�ص القادمة.  املجالت ذات الأولوية مو�سِّ

وحتت عنوان »النهو�ص بالبحوث من اأجل م�ستقبل قطر«، ت�سمنت خارطة 

الطريق اأربعة جمالت للبحوث ذات اأولوية يف جامعة قطر، وهي: الطاقة 

والبيئة وا�ستدامة املوارد، التغيري الجتماعي والهوية وال�سكان، وال�سحة 

والرفاه، وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت. 

ويت�سمن كل منها جمموعة من املوا�سيع الفرعية على التوايل - الغاز 

الطبيعي امل�سال والطاقة البديلة، املواد وتكنولوجيا النانو، واملوارد البحرية 

واملاء واأمن الهواء والغذاء، والتحديث والهوية الوطنية واملجتمع، والإ�سلم 

والق�سايا املعا�رسة، والتعليم وبناء القدرات، والوقاية والعلج من الأمرا�ص 

املزمنة غري املعدية، وال�سلمة املرورية، ومعاجلة املعلومات الذكية والآمنة، 

والأنظمة املوزعة واخلدمات الإلكرتونية، والتكنولوجيات التمكينية. 

وت�سمل خطط اجلامعة لتنفيذ خارطة الطريق اإن�ساء 12 جمموعة متعددة 

التخ�س�سات ملعاجلة املوا�سيع الفرعية. ومن املتوقع روؤية النتائج الرئي�سية 

 يف عدد ونوعية برامج الدكتوراه وتدريب ما بعد الدكتوراه وكذلك حتفيز

طلبة البكالوريو�ص. 

ويف الدورة ال�سابعة من برنامج الأولويات الوطنية للبحوث، تلقت جامعة 

قطر  اأكرب عدد من املنح البحثية بلغت 62 من اإجمايل 162 م�رسوعًا اأي 

ما يبلغ )%38٫3( من اإجمايل امل�ساريع التي ح�سلت على التمويل والتابعة 

البحث العلمي 
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جلميع املوؤ�س�سات الأكادميية والبحثية العاملة يف قطر، وتبلغ قيمة املنح 

البحثية ما يعادل 48٫8 مليون دولر، �سيتوجه ثلثا املبلغ اإىل البحوث 

التطبيقية والثلث الباقي اإىل جمال البحوث الأ�سا�سية. 

وت�سمل املجالت البحثية العلوم الإن�سانية، والعلوم الطبية وال�سحية، والعلوم 

الزراعية، والعلوم الجتماعية، والعلوم الطبيعية، والهند�سة والتكنولوجيا. 

وتذهب غالبية املنح للهند�سة والتكنولوجيا، تليها العلوم الطبيعية والعلوم 

الجتماعية. ومت تقدمي 439 مقرتحًا بزيادة تبلغ 25٫5% عن املقرتحات 

املقدمة يف الدورة املا�سية. و�سارك 374 من اأع�ساء/باحثي هيئة التدري�ص 

يف هذه الدورة التي �سهدت اأي�سًا 414 تعاونًا مع موؤ�س�سات من 49 بلداً.

 

ويف الدورة اخلام�سة ع�رس لربنامج خربة الأبحاث للطلبة اجلامعيني، فازت 

 جامعة قطر بـ 25 مقرتح من جمموع 92 مقرتح قامت بتقدميهم، وهو

 ما ميثل ن�سبة جناح تبلغ 27٫17%، ومت اإ�رساك 93 طالب وطالبة من

طلبة اجلامعة. 

وقد ح�سل مكتب البحوث الأكادميية يف جامعة قطر على جائزة اأف�سل مكتب 

للبحوث لعام 2014 بني 40 موؤ�س�سة من �سندوق قطر الوطني للبحوث 

يف منتداه ال�سنوي ال�ساد�ص. وت�سري اجلائزة اإىل امتثال املكتب بال�سيا�سات 

والإجراءات واللتزام باملواعيد النهائية. 

ا�ستمر مكتب البحوث الأكادميية خلل العام الدرا�سي يف بذل كل اجلهود 

ل�سمان توفري اأف�سل املوارد لت�سهيل البحوث ال�سليمة واملبتكرة لأع�ساء 

هيئة التدري�ص والطلبة ودعم التعاون مع املوؤ�س�سات يف جميع اأنحاء العامل. 

وي�رسف املكتب حاليًا على 480 م�رسوعًا من اأحجام وحمتويات خمتلفة 

ويقوم باإدراة املنح التي ترتاوح بني 3000 دولراً اإىل خم�سة مليني دولراً. 

 وت�سلط خمتلف مبادرات وبرامج ومنتديات جامعة قطر ال�سوء على اأهمية 

 البحث وتدعم التحدي امُلعَلن من اجلامعة حول تعزيز ثقافة البحث من

 حيث خمرجات الطلبة وهيئة التدري�ص، وداخل املجتمع عرب برامج

التوعية املدر�سية مثل البريق، واحلو�سبة، واحلياة هند�سة، وم�سابقة احلو�سبة 

وغريها. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، تلتزم جامعة قطر بالعمل عن كثب مع �رسكائها واأ�سحاب 

امل�سلحة الرئي�سيني ملواجهة التحديات الكربى يف جمال البحوث كجزء من 

م�ساركتها يف تعزيز ا�سرتاتيجية قطر الوطنية للبحوث. وحددت اجلامعة 

اأهمية التحول من املفهوم اإىل التنفيذ لتحقيق تركيز علماء قطر والتزامها مع 

ال�رسكاء بهدف م�ساعدتهم على املناف�سة يف ال�ساحة العاملية. كذلك، حددت 

اأهمية الت�سدي للموارد املالية والأدوات العلمية، بالإ�سافة لنظام البحوث 

البيئي باأكمله الذي يت�سمن الأولويات الوطنية، والثقافة املوؤ�س�سية للبحوث، 

وبحوث الدرا�سات العليا، والتعاون الدويل. 

زت جامعة قطر  على اأمن الطاقة – الذي ميثل اأحد  وخلل العام الدرا�سي، ركَّ

التحديات الكربى للأبحاث يف قطر-وقد قامت بتوفري خرباتها الأكادميية 

والبحثية ملختلف امل�ساريع املوؤ�س�سية والوطنية فيما يتعلق بثلثة حتديات 

ذات اأولوية - الطاقة ال�سم�سية، وتخزين الطاقة، وتكامل ال�سبكة الذكية. 

وت�سمل الأن�سطة البحثية اجلارية الأخرى جمموعة وا�سعة من امل�ساريع مثل 

ا�ستخراج الوقود احليوي من النفايات الع�سوية، وحتويل الطاقة ال�سم�سية 

اإىل وقود، وامت�سا�ص ثاين اأك�سيد الكربون، واأنظمة ا�ستخدام الطاقة الكفوؤة 

واملباين الذكية، وخريطة قطر ال�سم�سية، على �سبيل املثال ل احل�رس. 

ويعترب م�رسوع الوقود احليوي املبتكر هو واحد من اأهم امل�ساريع التي تقوم 

بها جامعة قطر، والذي من �ساأنه اأن يخدم البلد ب�سكل ملحوظ يف خمتلف 

املجالت، مبا يف ذلك الأمن الغذائي. وحتى الآن، جنحت الأبحاث يف حتديد 

وعزل �سللت الطحالب املحلية من بيئة قطر، وذلك بت�سهيلت من مرافق 

جامعة قطر التي تعد من بني الأف�سل يف العامل لهذا النوع من الأبحاث. 

اأما جممع البحوث اجلديد، ف�سوف يتم ا�ستخدامه كمركز للخطط 

وال�سرتاتيجيات البحثية يف جامعة قطر، ويوفر مرافق عاملية امل�ستوى 

لإيواء مراكز البحوث، وكذلك ل�ست�سافة املوؤمترات على امل�ستوى الدويل، 

وي�سمل ذلك منتدى اخلليج عايل امل�ستوى للطاقة والبحوث يف قطر  الذي عقد 

 يف 18 مار�ص 2014، وعدة منتديات �سمن اأ�سبوع الألومنيوم

 الذي نظمه يف مايو مركز جامعة قطر للمواد املتقدمة، وور�سة العمل

الأوىل من نوعها حول ا�ستخدام احليوانات املختربية للبحوث الطبية احليوية 

8-9 ابريل. 

ومت تنظيم ور�سة عمل ملدة يومني من قبل مركز جامعة قطر ملخترب 

اأبحاث احليوان، وهو املن�ساأة الأوىل والوحيدة من نوعها يف قطر والتي 

ترعاها اجلامعة، وال�سندوق القطري للبحث العلمي. وا�ستفاد امل�ساركون 

يف ور�سة العمل من اخلرباء يف هذا املجال من مركز جامعة قطر ملخترب 

اأبحاث احليوان، وكلية ديوك للدرا�سات العليا الطبية، ومركز �سينغهلث للطب 

التجريبي ب�سنغافورة، وماو�ص ريبوزتوري، ومركز املوارد الوراثية، وخمترب 

جاك�سون بالوليات املتحدة الأمريكية. 

و�سملت املوا�سيع اأخلقيات البحوث احليوانية، وال�سلمة البيولوجية يف 

املرافق احليوانية، وتقييم املخاطر احليوية يف املختربات  والإدارة يف 

املرافق احليوانية، واإدارة الأمن احليوي يف املختربات احليوانية، وتربية 

واإ�سكان حيوانات املخترب، واحليوانات املعدلة وراثيًا )جينيًا(. 

 وان�سم مركز جامعة قطر ملخترب اأبحاث احليوان اإىل عدد من املراكز البحثية 

الأخرى التي افتتحت موؤخرا، يف جامعة قطر، مثل مركز ريادة الأعمال، 

ومركز درا�سات اخلليج، ومركز العلوم والدرا�سات الإن�سانية، ومركز التنمية 

امل�ستدامة. 

ز  وهذه املراكز هي الأوىل من نوعها يف قطر ومت ت�سميمها لل�ستفادة من متيُّ

جامعة قطر  يف جمال تعدد التخ�س�سات، ولتعمل على العديد من املوا�سيع 

 الهامة الواردة يف اأ�س�ص التنمية الب�رسية والجتماعية من

 روؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف والقيم الواردة يف ا�سرتاتيجيات

التنمية الوطنية. 

وقد عززت الكثري من الأن�سطة البحثية التعاونية والوا�سعة النطاق �رساكات 

جامعة قطر مع املوؤ�س�سات الرائدة يف قطر، ويف املنطقة وخارجها. ويف هذا 

ال�سدد، وقعت اجلامعة عدداً من التفاقيات يف جمالت البحث والتدريب 

ودعم الرعاية، كان اآخرها اتفاقية تعاونية مع موؤ�س�سة قطر يف جمال البحث 

والتطوير يف يوليو لإن�ساء برنامج دكتوراه متعدد التخ�س�سات يف جميع 

جمالت البحث. ومع ر�سيد اأبحاثها الذي تدعمه عدة مقاعد للأ�ستاذية، 

توا�سل جامعة قطر تعزيز الأبحاث وتوفري فر�ص ل�ستفادة الطلبة القطريني 

لإعدادهم للعمل م�ستقبًل يف القطاعات املهنية بدولة قطر.



شؤون الطلبة 

اأبدت وحدة �سوؤون الطلبة خلل العام الأكادميي حر�سها امل�ستمر على 

تر�سيخ التزامها نحو جناح الطلبة. ويف �سوء الزيادة الأخرية يف اأعداد 

الطلبة، انعك�ص هذا اللتزام من خلل تكثيف اجلهود لتزويد الطلبة باخلربات 

التعليمية املن�سودة لأجل خلق جيل من اخلريجني املوؤهلني التاأهيل احلقيقي 

للإ�سهام يف نه�سة دولة قطر وتقدمها.

وقد متثَّلت اأبرز الإجنازات التي حتققت لهذا العام يف تخريج 1269 طالبًا 

وطالبة من �سمنهم 989 خريجة  و280 خريجًا، حيث بلغ املعدل الرتاكمي 

ل�ستني  منهم 3٫5 واأعلى،  مما يوؤكد على التميرّز الأكادميي لدى طلب 

وطالبات جامعة قطر. وقد �رسرّف ح�رسة �ساحب ال�سمو  ال�سيخ متيم بن حمد 

اآل ثاين اأمري البلد املفدى حفل التخرج، يف حني ح�رست �سعادة ال�سيخة هند 

بنت حمد اآل ثاين نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للتعليم حفل تخرج الطالبات.

كما احتفلت اجلامعة بجائزة التميز التي منحت لربامج الإر�ساد الأكادميي 

التابعة لها وملرور خم�ص �سنوات على اعتماد دائرة الربنامج التاأ�سي�ص يف 

اللغة الإجنليزية. ويجدر الإ�سارة هنا اإىل اأنه قد مت خلل هذا العام اإطلق 

 برامج التعلم الذاتي »برنامج اخلربة اجلامعية لل�سنة الأوىل«

.First Year Experience

وقد ان�سبت اجلهود خلل العام الأكادميي ب�سكل جلي على تر�سيخ جمموعة 

من املبادئ،  نذكر منها على �سبيل املثال ت�سجيع الطلبة على متابعة 

درا�ستهم اأي ا�ستبقائهم وتقدمي الإر�ساد لهم ومتكينهم من حتقيق النجاح 

من خلل توفري خدمات الإر�ساد الأكادميي والدعم اللزمني للتعلم ولأجل 

احل�سول على املنح الدرا�سية والنخراط يف برنامج ال�سنة اجلامعية الأوىل 

وامل�ساركة يف برامج التعلم القائم على التكنولوجيا. لذا، �ست�سهم هذا اخلطوات 

يف حتقيق الهدف الذي ت�سبوا اإليه اجلامعة املتمثل يف خلق جيل من الطلبة 

املتميز اأكادمييًا وبحثيًا وتعزيز جهود اجلامعة وحتقيق الأهداف الواردة 

يف اجلزء اخلا�ص بالتنمية الب�رسية من وثيقة روؤية قطر الوطنية 2030 اإىل 

 جانب حتقيق طموحات الدولة املتمثلة يف �سعيها نحو خلق جمتمع قائم

على املعرفة.

وقد اأدت اجلهود املتوا�سلة التي ُبذلت من اأجل توفري برامج للإر�ساد 

الأكادميي وما يرتبط بها من ا�سرتاتيجيات بهدف تعزيز م�سرية الطلبة 
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ز الدولية التي متنحها  الأكادميية، اإىل ح�سول اجلامعة على جائزة التميُّ

»NACADA« وذلك نظري برامج الإر�ساد الأكادميي املتميزة التي تقدمها 

اجلامعة، مما يجعلها الوحيدة يف منطقة اخلليج وال�رسق الأو�سط التي حت�سل 

على هذه اجلائزة املرموقة.

بالإ�سافة اإىل ذلك، تعد هذه اجلائزة تعبرياً عن مدى التزام اجلامعة نحو 

 الرتقاء مبواردها وخدماتها لتمكني الطلبة من اكت�ساف مواهبهم

واإبداعاتهم وقدراتهم.

 وقد جاء اإن�ساء مركز الإر�ساد الأكادميي وا�ستبقاء الطلب ا�ستجابة

 للحاجة اإىل بناء وتعزيز علقة وطيدة مع الطلبة وذلك بهدف التعرف

 على احتياجاتهم الأكادميية وغري الأكادميية والعمل على تلبيتها

ومتابعة تقدمهم.

كما تعمل خمتلف كليات اجلامعة على تقدمي الإر�ساد الأكادميي من خلل 

مكاتب مت اإن�ساءها لهذا الغر�ص ت�سم مر�سدين اأكادمييني مهمتهم تلبية 

احتياجات الطلبة التابعني لكلياتهم، حيث يقوم هوؤلء املر�سدين باإطلع 

الطلبة على التخ�س�سات وامل�سارات الأكادميية املتاحة لهم وم�ساعدتهم يف 

عملية اختيار امل�ساقات التي تلبي اهتماماتهم واأهدافهم على النحو الأمثل. 

كما يتم م�ساعدة الطلبة يف اإعداد اخلطط الدرا�سية وتعريفهم بامل�سادر 

واخلدمات واملرافق التي توفرها اجلامعة لهم اإىل جانب اإطلعهم على 

ال�سيا�سات الأكادميية وما يرتبط بها من لوائح.

بالإ�سافة اإىل ما ذكر، يحر�ص كل من الكادر الإر�سادي والهيئة التدري�سية 

 على تبادل املعلومات واإطلع  كل منهم اجلانب الآخر على احتياجات

الطلبة بهدف تقدمي الدعم والإر�ساد لهم من خلل »نظام حتويل الطالب«، 

 فبهذه الطريقة يتم حتويل الطالب اإىل املركز املنا�سب لل�ستفادة من

اخلدمات ال�رسورية لت�سهيل موا�سلة م�ساركتهم وحتفيزهم اأكادمييًا وفق 

احتياجاتهم الفردية.

ومن الأ�ساليب الأخرى التي يتم تطبيقها لإ�رساك الطلبة، هي متكينهم وتعظيم 

فر�ص جناحهم من خلل مركز دعم تعلم الطلبة وتدري�ص الزميل للآخر عرب 

برنامج »تدري�ص الأقران« وتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية وكذلك امل�ساعدة 

يف حتديد م�ساراتهم املهنية والوظيفية، واأي�سًا من خلل برنامج التميز 

الأكادميي التي تهدف جميعها اإىل متكني الطلبة من ا�ستك�ساف وحتقيق 

اأق�سى قدراتهم واإمكاناتهم. اأما بالن�سبة للطلبة الذين يتم و�سعهم حتت 

الإنذار الأكادميي والذين يعانون من تدين يف م�ستوى اأدائهم الأكادميي 

فقد مت تعديل ال�سيا�سات اخلا�سة بذلك يف عام 2013 بهدف رفع م�ستوى 

دافعتيهم، ولل�ستفادة من خدمات الإر�ساد والتوجيه للتغلب على العوائق 

التي حتول دون  تعلمهم. 

وتعد هذه العنا�رس جزءاً رئي�سيًا من ا�سرتاتيجية تطوير جامعة قطر التي 

ت�سع اهتمامات الطالب ن�سب عينيها لأجل خلق بيئة تعلم داعمة من خلل 

م�ساعدة الطلبة على الرتقاء مبهاراتهم، وبالتايل تطوير قدراتهم التناف�سية 

�سواًء كطلبة بل واأي�سًا يف مراحل لحقة عندما يتخرجون من اجلامعة 

ويلتحقون ب�سوق العمل.

اإن م�ساعدة الطلبة على اكت�ساب مهارات اللغة الإجنليزية يعد جزءاً اأ�سا�سيًا 

من �سمن هذه اجلهود وذلك كون بع�ص هوؤلء الطلبة يلتحقون باجلامعة 

وتنق�سهم الكفايات وال�ستعداد اللزم يف هذا اجلانب، وبالتايل متكينهم من 

حتقيق نتائج جيدة طوال فرتة درا�ستهم اإىل اأن يتخرجوا. 

ومبا اأن �سوق العمل يف دولة قطر ي�ستجيب اإىل بيئة العوملة التي تعد 

الإجنليزية اللغة امل�سرتكة فيها، فقد اأظهرت جامعة قطر التزامها نحو اإعداد 

طلبتها للندماج يف �سوق العمل بنجاح �سواًء على امل�ستوى الوطني اأو 

الإقليمي اأو العاملي ويف الوقت نف�سه تعزيز مهاراتهم يف اللغة العربية، فكل 

الهدفني ين�سجمان مع تلك القيم الواردة يف روؤية قطر الوطنية 2030.

ومن بني امل�ساريع الرائدة يف املجال الأكادميي التي يجري العمل على 

تنفيذها م�رسوع »اكت�ساب لغة ثانية –SLA« �سمن الربنامج التاأ�سي�سي 

والذي من خلله تقوم جمموعة من الرتبويني اأ�سحاب اخلربة ممن يتقنون 

لغتني بالتوا�سل مع اأولئك الطلبة الذين يعانون من �سعف يف اأدائهم يف اللغة 

الإجنليزية، حيث يقوم هوؤلء الرتبويون بتقييم كل طالب ب�سكل فردي للتعرف 

على التحديات وال�سعوبات التي يواجهونها وو�سع احللول والأدوات اللزمة 

للتغلب عليها.

ويعد هذا الربنامج من امل�ساريع الرائدة على م�ستوى املنطقة الذي يهدف اإىل 

م�ساعدة الطلبة على التاأمل يف عملية تعلمهم للغة ثانية وحتديد جوانب القوة 

وال�سعف لديهم، وبالتايل و�سع خطط وا�سرتاتيجيات فردية لكل منهم. 

وي�ستمل هذا الربنامج على اأن�سطة متنوعة، مثل ور�ص عمل تدريبية وجل�سات 

فردية وعمليات تدخل داخل القاعات الدرا�سية التي ل تهدف فقط اإىل 

التح�سني ال�سرتاتيجي لتعلم الطلبة بل كذلك اإك�سابهم مهارات اأ�سا�سية مثل 

مهارات التاأمل الذاتي والتفكري الناقد وو�سع الأهداف.

ومن اجلدير بالذكر اأن ق�سم اللغة الإجنليزية يف الربنامج التاأ�سي�سي كان 

قد ح�سل على العتماد منذ خم�ص �سنوات يف دي�سمرب 2009 من قبل هيئة 

اعتماد اللغة الجنليزية )CEA(، والتي تعترب اجلهة الر�سمية يف الوليات 

املتحدة الأمريكية امل�سوؤولة عن منح العتماد لربامج اللغة الإجنليزية 

املكثَّفة، حيث �سيح�سل الربنامج على متديد اآخر لل�سنوات الع�رسة القادمة اإذا 

ما ا�ستمر  بتحقيق املعايري الأربعة والأربعني التي تن�ص عليها الهيئة.



وفيما يتعلق مببادرة اخلربة اجلامعية )FYE(، فقد دخلت اجلامعة املرحلة 

النهائية من الدرا�سة الذاتية التي جتريها بغر�ص حتديد الفر�ص املتاحة 

لإحداث التح�سن املطلوب والتي من �ساأنها اأن توؤدي اإىل حتقيق م�ستويات 

تعلَّم اأعلى وحت�سيل اأف�سل لدى الطلبة وا�ستبقائهم وحتقيقهم النجاح. وتدرك 

اجلامعة اأن ال�سنة الأوىل من الدرا�سة اجلامعية تعد فر�سة هامة وحتديًا 

كبرياً للطلبة وذلك لأنها ت�سع حجر الأ�سا�ص لنجاحهم طوال �سنوات الدرا�سة 

يف اجلامعة. فالهدف يتمثل يف و�سع خطة موؤ�س�ساتية لتطوير الأ�ساليب 

امل�ستخدمة يف توفري بيئة تعلم ت�ساعد الطالب امل�ستجد خلل ال�سنة الأوىل يف 

الندماج يف احلياة اجلامعية ب�سكل عام ويف كليته ب�سكل خا�ص.

وفيما يتعلق بامل�سادر، فقد مت جتهيز القاعات الدرا�سية مبختلف اأنواع 

الأجهزة والأدوات احلديثة ناهيك عن البنية التحتية القائمة على اأحدث 

اأنواع التكنولوجيا، نذكر منها على �سبيل املثال نظام ت�سوير  املحا�رسات 

Lecture Capture وال�سبورات الذكية و CiscoWebEx وخمتلف اأنواع 
التقنيات امل�ساعدة لذوي الحتياجات اخلا�سة وخمتربات بحثية متطورة اإىل 

جانب مباين ومرافق �سديقة للبيئة ومكتبة جمهزة مبختلف اأنواع امل�سادر 

واملراجع. فقد كان لهذه العوامل الأثر اليجابي على اأ�ساليب التدري�ص ويف 

الوقت نف�سه خلق بيئة تعلم ي�سعر الطالب فيها باملتعة.

 ويعد التعلم من خلل التكنولوجيا جانبًا مهمًا من �سمن اجلوانب التي 

ز عليها جامعة قطر بغية حت�سني اأداء الطلبة وتعزيز خرباتهم الأكادميية  تركِّ

متا�سيًا مع الجتاهات الدولية. ولأجل ذلك، قامت جامعة قطر بتخ�سي�ص 

كر�سي اأ�ستاذية التعليم التكنولوجي لإ�سفاء قيمة اأكرب على البيئيتني البحثية 

والأكادميية الواردتني يف ر�سالتها ولأجل تخريج جيل ميتلك املهارات 

التكنولوجية التي متكنه من امل�ساهمة يف القت�ساد القطري القائم على 

 املعرفة، ويف الوقت نف�سه القدرة على التناف�ص مع نظرائهم من متخلف

دول العامل.

وباحلديث عن التكنولوجيا امل�ساعدة، فقد قامت جامعة قطر يف يناير 

املا�سي بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز التكنولوجيا امل�ساعدة »مدى« بهدف 

تقدمي الدعم للطلبة ذوي الإعاقات وتزويدهم بالتقنيات والأجهزة املنا�سبة 

وكذلك تقدمي الن�سح وامل�سورة لتعريفهم بالأجهزة التكنولوجية املنا�سبة 

لل�ستخدام ال�سخ�سي، ف�سًل عن تدريبهم على كيفية ا�ستخدام هذه التقنيات 

بهدف تعزيز فر�ص ح�سولهم على التعليم. بالإ�سافة اإىل ذلك، �سيتم تدريب 

كل من اأع�ساء الهيئة التدري�سية والعاملني يف ق�سم الحتياجات اخلا�سة يف 

اجلامعة من اأجل الرتقاء مبعرفتهم بالتقنيات امل�ساعدة والنموذج القائم 

على الدمج ليتمكنوا بدورهم من م�ساعدة الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة 

على نحو اأف�سل.

ل هذا الأمر جزءاً من التزام جامعة قطر امل�ستمر نحو التعليم ال�سمويل  ي�سكِّ

القائم على الدمج مع توفري الفر�ص التعليمية لهذه الفئة من الطلبة لتنمية 

 مهاراتهم وكفاءاتهم والرتقاء بها مع مراعاة الحتياجات املتغرية

ل�سوق العمل.

ويف اأبريل املا�سي، مت عقد �سل�سلة من الور�ص التدريبية على لغة »بريل« 

ا�ستفاد منها اأربعون طالبًا، حيث مت تنظيمها من قبل برنامج التاأهيل 

الوظيفي)CSC(  التابع ملركز اخلدمات الوظيفية وذلك بالتعاون مع املركز 

الدويل لإعداد القادة. 

كما مت تقدمي الدعم للطلبة الذين يخططون ملتابعة درا�ساتهم العليا اأو 

الن�سمام ل�سوق العمل من خلل تنظيم ملتقيات وفعاليات، مثل معر�ص 

الدرا�سة يف اخلارج و معر�ص البعثات الدرا�سية واملعر�ص املهني والعديد من 

املعار�ص الذي مت تنظيمها يف خمتلف الكليات التابعة للجامعة. كما اأتيحت 

الفر�ص للطلبة للتعرف على ملكية واإدارة الأعمال وامل�ساريع اخلا�سة يف اأول 

موؤمتر اإقليمي من نوعه مت تنظيمهم من قبل كلية الإدارة والقت�ساد حتت 

عنوان »دور ريادة الأعمال يف التنمية القت�سادية« الذي عقد خلل الفرتة 

من 24-25 فرباير املا�سي. 
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وقد حر�ست جامعة قطر على ت�سهيل فر�ص التحاق الطلبة بربامج تدريبية 

داخلية اأو خارجية لدى جمموعة من املوؤ�س�سات الرائدة يف القطاع 

احلكومي اأو اخلا�ص واملجتمع املدين باعتباره جزءاً من ا�سرتاتيجية 

»التعلم باملمار�سة« الذي يهدف اإىل تعزيز تعلم الطالب داخل ال�سف من 

لت العديد  خلل النخراط العملي يف اأن�سطة املوؤ�س�سات وال�رسكات. وقد �سكرّ

عتها جامعة قطر مع املوؤ�س�سات  من مذكرات التفاهم والتفاقيات التي وقَّ

 الأكادميية الدولية والوطنية والإقليمية فر�سًا رائعة لتطوير برامج

 التبادل الطلبي وتوفري الفر�ص لهم للم�ساركة يف اإثراء خرباتهم

الثقافية والأكادميية.

وبالن�سبة لعلقة جامعة قطر  باأولياء الأمور فاإنها تعد اإحدى القنوات التي 

ت�سعى من خللها اجلامعة اإىل بناء �سبكة �ساملة من الدعم يف اجلامعة. اإن 

الفعاليات التعريفية وخمتلف اأ�سكال امللتقيات التي يتم تنظيمها خلل العام، 

تعد فر�سة �سانحة لربنامج التوا�سل مع اأولياء الأمور ملتابعة تعزيز علقة 

اجلامعة بهم، حيث يتم اإ�رساكهم يف اخلطط والعمليات التطويرية ويف اجلهود 

التي ُتبذل بهدف حتفيز ودعم اأبناءهم وبناتهم اأثناء درا�ستهم اجلامعية.

ومن الأمثلة الأخرى على خططنا التي ُيَعد الطالب حمورها هو اإن�ساء مركز 

جديد للطلبة وتطوير احلرم اجلامعي لي�سم �سكن داخلي لهم. فالهدف من 

امل�رسوع الأول هو توفري مرفق واحد يحتوي على كل ما يحتاجه الطلبة. اأما 

امل�رسوع الثاين فقد مت تطويره خللق بيئة معي�سية جماعية مفعمة بالن�ساط، 

حيث ميكن للطلبة من خللها امل�ساركة يف الأن�سطة الجتماعية والتعليمية 

والثقافية والرتويحية وبالتايل اإثراء احلياة اجلامعية لديهم.

و�سيعمل م�رسوع ال�سكن اجلامعي على دعم ر�سالة وروؤية اجلامعة من خلل 

توفر مرافق �سكنية متكن الطلبة من التعلم  والتطور والتعرف على اأ�ساليب 

اإبتكارية وحتقيق النجاح. كما �سيتم اإدارة املرافق ال�سكنية من قبل دائرة 

ال�سكن الطلبي التي مت اإن�ساوؤها حديثًا، حيث ل زال العمل جاريًا على 

امل�رسوع واجلهود التي تبذل لأجل ا�ستكماله بحلول العام الأكادميي القادم.

وتعد عيادة التغذية التي اأن�ساأها  ق�سم اخلدمات الغذائية وال�سيافة خلل 

العام احلايل من املبادرات الأخرى التي تتمحور حول الطالب، حيث يقوم 

جمموعة من اأخ�سائي التغذية بتقدمي ال�ست�سارات والن�سائح حول اأمناط 

احلياة ال�سحية والعادات الغذائية ال�سليمة للطلبة.

وفيما يتعلق بخدمة املجتمع والأن�سطة الجتماعية التي يجري العمل على 

تنفيذها خلل العام، فقد �سارك الطلبة يف العديد من احلملت والفعاليات، 

نذكر منها على �سبيل املثال التوعية ال�سحية ب�ساأن ال�سمنة وال�سكري 

وال�رسطان والتربع بالدم اإىل جانب م�ساريع خريية كان لها الأثر الوا�سح 

على العديد من �رسائح املجتمع القطري. كما قام الطلبة بتنظيم العر�ص 

الثقايف الثامن »القرية الثقافية«، حيث �سم 33 جناحًا متثل 21 دولة 

قام الطلبة من خلله بتقدمي معرو�سات متثل ثقافات الطلبة من خمتلف 

اجلن�سيات، حيث اأبرزت الروح ال�سائدة يف اجلامعة والقائمة على الحرتام 

املتبادل والنوايا احل�سنة. وقد �سهد هذا احلدث ح�سور وزير الثقافة وال�سباب 

والريا�سة �سعادة ال�سيد �سالح بن غامن بن ن�سار العلي وكذلك ممثلني عن 

الهيئات الدبلوما�سية من البحرين وكوريا وال�سعودية و�سوريا والفلبني 

واليمن وكبار موظفي جامعة قطر واأع�ساء الهيئة التدري�سية واأفراد من 

املجتمع القطري.

كما احتفى الطلبة بالعديد من الجنازات والفوز باأعلى اجلوائز الأكادميية 

والبحثية وكذلك التميرّز يف املجالت غري الأكادميية، والقيام باأدوار ريادية 

يف قيادة العديد من احلملت واملبادرات بهدف دعم احتياجات املجتمع . 

اأما بالن�سبة خلريجي اجلامعة فقد كانوا مبثابة �سفراء جلامعة قطر حيث لعبوا 

دوراً فعاًل يف ت�سهيل الأن�سطة التوعوية وامللتقيات مثل »قهوة مع خريج« 

وحفل مل �سمل اخلريجني، كما تخلل ذلك فعاليات وملتقيات لأجل مواكبة اآخر 

امل�ستجدات املتعلقة مبجال اهتمامات الطلبة وتخ�س�ساتهم.

وقد اأظهرت �سل�سلة من الدرا�سات ال�ستق�سائية وا�ستطلعات الراأي التي 

وا عن ر�ساهم عن املهارات  اأجريت خلل العام اأن 85% من الطلبة عربرّ

واملعارف التي اكت�سبوها خلل درا�ستهم يف جامعة قطر والتي من �ساأنها اأن 

ر 92% من خريجي اجلامعة  ت�ساهم يف تعزيز فر�سهم ب�سوق العمل، بينما ُذكِّ

اأنهم �سوف ين�سحون اأ�سدقائهم بالدرا�سة يف جامعة قطر اأو اأقاربهم ممن 

يرغبون مبتابعة تعليمهم اجلامعي. وبالتايل، تعك�ص هذه النتائج مدى ثقة 

اخلريجني يف قيادة اجلامعة وبراجمها الأكادميية والبحثية ويف اأع�ساء 

الهيئات التدري�سية اإىل جانب اإدراكهم لأهمية اخلدمات واملرافق التي توفرها 

لهم اجلامعة.

ومبا اأنه من املتوقع قبول دفعات جديدة اأكرب من الطلبة للعام الأكادميي 

القادم ف�ستعمل جامعة قطر على �سمان ا�ستمرارية تعزيز تعلمهم اأثناء 

املرحلة التاأ�سي�سية اإىل جانب نظرائهم امللتحقني حاليًا وكذلك تطوير بيئة 

التعليم والتعلم وفق معايري عاملية نوعية بهدف تخريج متعلمني متميزين 

وعلى اأرفع امل�ستويات الأكادميية .



مركز المواد
المتقدمة

حقَّق مركز املواد املتقدمة جمموعة من النقاط البارزة خلل العام الأكادميي 

مت�سمنًة على �سبيل املثال تاأ�سي�ص كر�سي اأ�ستاذية بالتعاون مع �رسكة 

 »اأملنيوم قطر«، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز »تقنية النانو احليوية«

التابع  جلامعة »ايوها« للن�ساء يف كوريا اجلنوبية، واحل�سول على الرعاية 

الذهبية من قبل �رسكة مري�سك-قطر لربنامج »البريق« املوجه لطلبة املدار�ص 

الثانوية.

ويف بداية العام الدرا�سي، مت تعيني اأ�ستاذين من جامعة الرنويج للعلوم 

والتكنولوجيا لإ�سغال كر�سي الأ�ستاذية يف جمال �سناعة الأملنيوم لل�سنوات 

الثلث القادمة. و�سيتم ال�ستفادة من خربات وجتارب هذين الأ�ستاذين يف 

جمال علوم وتكنولوجيا املواد لدى جامعة قطر، والرتقاء مب�ستويات التميز 

يف الأبحاث والتدري�ص 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 اأن يلتزم املركز 

باإ�رساك الطلبة والهيئة التدري�سية من خلل زيارات تبادلية مع املوؤ�س�سات 

التعليمية يف خمتلف بلدان العامل بهدف تطوير عملية التعلُّم وكذلك تعزيز 

التفاهم الدويل. 

وتوؤكد الرعاية الذهبية- التي حظي بها برنامج البريق وفق التفاقية التي 

�ستمتد لثلثة �سنوات- على العلقة اخلا�سة بني مركز املواد املتقدمة 

و�رسكة مري�سك- قطر وجامعة قطر الذي يعك�ص حر�سهم على تزويد الطلبة 

بالأدوات وامل�سادر اللزمة لإ�رساكهم يف الأن�سطة العلمية والبحثية، بهدف 

متابعة درا�ساتهم اجلامعية يف هذه املجالت، ويف الوقت نف�سه خلق جيل من 

قادة امل�ستقبل للإ�سهام يف تنمية الدولة، كما �ستكون مبثابة ال�سمان لتحقيق 
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منواً م�ستدامًا وجناح برنامج البريق وامل�ساهمة يف ا�سرتاتيجيات التنمية 

الوطنية وعملية التقطري.

وقد اأنهى برنامج البريق دورته ال�سابعة يف مايو 2014 بعنوان » فلنكت�سف 

املواد« و»اأنا باحث« يف مار�ص و »الريا�سة والعلوم« يف دورته الثانية يف 

فرباير، حيث ا�ستفاد من هذه الربامج 946 طالب وطالبة من املرحلة الثانوية 

من خمتلف املدار�ص يف دولة قطر. وبالتايل بلغ اإجمايل من ا�ستفادوا من هذا 

الربنامج 2534 طالبًا ممن تاأثروا باأن�سطة الربنامج وفعالياته. 

ويف �سهري �سبتمرب  واأكتوبر قام مركز املواد املتقدمة بتقدمي عر�ص عن 

برنامج الربيق اأمام  قمة »اكيونك�ص« للتعلم 2030 يف »جامعة واترلو«. وقد 

�سارك امل�سوؤولون عن الربنامج يف هذا احلدث وقدموا ورقة بعنوان »التعليم 

خارج ال�سفوف يف قطر«، حيث اأبرزوا مبادرة العلوم للمرحلة الثانوية 

كنموذج ل�سرتاتيجيات التعليم البتكاري. كما ت�سمن العر�ص فيلمًا عن 

برنامج البريق ودوره يف امل�ساهمة يف حتقيق اأهداف روؤية قطر 2030 

والدعم الذي حظي به من جامعة قطر وال�رسكاء الرئي�سني يف قطر من مدار�ص 

ومديري مدار�ص ومعلمني واأولياء اأمور وطلبة.

وجاءت م�ساركة وفد من اأع�ساء الهيئة التدري�سية بناءاً على دعوة من »معهد 

بريميرت للفيزياء النظرية« يف جامعة واترلو التي ت�ست�سيف مبادرة واترلو 

. )WGSI( العاملية للفيزياء

وقد ان�سم وفد الربنامج اإىل نظرائهم الرتبويني واأ�سحاب البتكارات 

والعاملني يف جمال التعليم واجليل القادم من القادة من خمتلف دول العامل 

يف هذا احلدث الهام الذي هدف اإىل ا�ستك�ساف اأف�سل املمار�سات واملبادرات 

الواعية يف التعليم التي تهدف اإىل متكني طلبة املدار�ص الثانوية من حتقيق 

اإمكاناتهم واإبداعاتهم وكذلك امل�ساهمة يف Equinox Blueprint« الذي 

يت�سمن تو�سيات وا�سحة حول بناء مدار�ص القرن الواحد والع�رسين  التي 

تعزز مهارات التفكري الناقد واأ�سلوب حل امل�سكلت والبتكار.

وقد عمل املركز من خلل �سل�سلة من امللتقيات على م�ساعفة جهوده لتو�سعة 

نطاق اأهدافه البحثية لي�سبح �رسيكًا رائداً لأجل امل�ساهمة يف الثقافة البحثية 

يف جامعة قطر وعلى م�ستوى الدولة.

وقام املركز بعقد امللتقى ال�سنوي اخلام�ص لعلوم وهند�سة املواد يف �سهر 

فرباير 2014 بالتعاون مع جامعة تك�سا�ص اأي اند اأم يف دولة قطر حتت 

عنوان »مواد من اأجل م�ستقبل قطر«. وقد �سارك يف هذا املوؤمتر ُنخبة من 

الباحثني واملحا�رسين من جامعة قطر، وجامعة تك�سا�ص اأي اند اآم– قطر، 

ومعهد قطر للأبحاث البيئية والطاقة، وجامعة فرييرا، و�رسكة �سل – قطر، 

وقابكو  حيث تناولوا اآخر امل�ستجدات يف جمال اأبحاث املواد والدور املهم 

الذي تلعبه يف توفري الدعم اللزم لقطاع ال�سناعة والأبحاث يف قطر. و�سم 

احلدث حوايل 160 خبرياً من الو�سطني الأكادميي والبحثي، من القطاع 

احلكومي وقطاع ال�سناعة ، وقاموا خلله مبناق�سة وعر�ص جمموعة من 

املوا�سيع ذات �سلة مبحور امللتقى حيث اأتاح هذا امللتقى الفر�سة لبناء 

املزيد من التعاون يف العديد من املجالت والتخ�س�سات.

ومن اأبرز الفعاليات التي نظمها املركز بالتعاون مع مركز قطر للتكنولوجيا 

الهيدروليكية ا�ست�سافته للأ�سبوع الثالث للأملنيوم يف �سهر مايو، حيث مت 

اإلقاء ال�سوء على البيئات والتطبيقات اجلديدة للأملنيوم، واحللول اخل�رساء، 

والعمليات والتكنولوجيا، والتعاون يف جمال الأبحاث.
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وقد �ساركت جمموعة من طلبة وباحثي مركز املواد املتقدمة من خلل 

عرو�ص واأوراق عمل قدموها خلل الندوات اإىل جانب العديد من اخلرباء 

وكبار مديري املركز وممثلني عن �رسكة هيدرو، واأملنيوم قطر، واجلامعة 

الرنويجية للعلوم والتكنولوجيا، وغرفة جتارة و�سناعة قطر، ومركز علوم 

املواد يف قطر، و�رسكة قطر للطاقة ال�سم�سية، وجرنال اإلكرتيك، ف�سًل عن 

م�ستخدمي منتجات �رسكة قطر للأملنيوم من تركيا وجنوب اأفريقيا ودول 

جمل�ص التعاون اخلليجي. وقد ت�سمن برنامج الفعالية م�سابقة لت�سميم مل�سق 

بحثي حيث تلقت غالبية ما مت تقدميه من مل�سقات الدعم من ال�سندوق 

القطري للبحث و�رسكاوؤنا من القطاع ال�سناعي.

ومن الأمثلة الأخرى على جناحات املركز يف الأن�سطة البحثية خلل العام 

الأكادميي ح�سوله على اجلائزة الأوىل يف برنامج خربة الأبحاث للطلبة 

اجلامعيني UREP يف دورته اخلام�سة ع�رسة، وح�سوله على املرتبة الثالثة 

يف برنامج الأولويات الوطنية يف البحوث )NPRP( يف دورته ال�سابعة، 

اإىل جانب بناء علقات تعاون يف املجال البحثي مع العديد من ال�رسكاء. 

لة من  ويجدر الإ�سارة اإىل اأنه �سيجري العمل على تنفيذ البحوث املموَّ

»برنامج الأولويات الوطنية يف البحوث« بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة 

الإ�سكندرية وجامعة �سنغافورا الوطنية.

لقد امتد التعاون يف املجال البحثي لي�سمل قطاع ال�سناعات واملوؤ�س�سات 

الوطنية والإقليمية والدولية باعتباره حمور تركيز رئي�سي ولكونه يلعب دوراً 

م�ساعداً يف هذه اجلهود من خلل جمل�سه ال�ست�ساري رفيع امل�ستوى الذي مت 

ت�سكيله خلل العام الأكادميي احلايل.

ومن امل�ساريع املتميزة التي مت اإطلقها ذلك امل�رسوع الذي جرى تنفيذه 

يف �سهر نوفمرب مع �رسكة »قطر �ستيل« والذي در�ص اأمناط التاآكل يف حديد 

الت�سليح املغطى مبادة الأيبوك�سي يف املختربات ومواقع ا�ستخدامه الفعلية 

يف امل�ساريع. �سارك يف هذا امل�رسوع خرباء يف جمال ال�سناعات املعدنية 

وعلماء يف مواد البناء وكذلك طلبة من خمتلف التخ�س�سات.

ويف �سبيل اإن�ساء املزيد من ال�رساكات التعاونية مع �رسكة هيدرو اأملنيوم 

الرنويجية وقطر للأملنيوم وجامعة الرنويج للعلوم والتكنولوجيا بهدف 

تو�سعة نطاق الأبحاث يف جمال ا�ستخدامات الأملنيوم يف قطر، وا�ست�ساف 

املركز حما�رسة حول »الأبحاث التعاونية يف جمال ا�ستخدامات الألومنيوم« 

كجزء من فعاليات اأ�سبوع الألومنيوم. كما عقد املركز ندوة بعنوان »اأبحاث 

الألومنيوم يف قطر« يف اليوم الرابع، حيث ا�ستمل على كلمة األقاها نائب 

رئي�ص اجلامعة ل�سوؤون البحث العلمي وكذلك عرو�ص قدمها  جمموعة من 

الطلبة والباحثني.

ع مركز املواد املتقدمة مع �رسكة هيدرو األومنيوم  بالإ�سافة اإىل ذلك، وقرّ

اتفاقية يتم مبوجبها تطوير م�ساريع بحثية ذات �سلة بتعزيز »التعلم من 

خلل املمار�سة« وتنفيذ اأن�سطة تدريبية تطبيقية حول م�ساريع ذات �سلة 

بعملية اإنتاج الألومنيوم .

خلل العام، ن�رست الهيئة التدري�سية التابعة ملركز املواد املتقدمة 41 ورقة 

بحثية مت تقييمها من الزملء، حيث مت اختيارها كف�سول من ثلثة كتب 

وجملت مت�سمنة عامل التاأثري. بالإ�سافة اإىل ذلك، تقدم اأع�ساء املركز بطلب 

للح�سول على اعتماد ثلثة ابتكارات كملكية فكرية، كما مت اإبراز م�ستوى 

خربات اأع�ساء املركز من خلل اإجنازات مديره املتمثلة بح�سوله على جائزة 

التميُّز من الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات للعام 2014 حيث 

مت اختياره من بني قائمة من الباحثني من املوؤ�س�سات الأكادميية والبحثية 

ومراكز البحوث وال�رسكات ال�سناعية يف منطقة اخلليج وال�رسق الأو�سط.

ومن الإجنازات الأخرى التي حُت�سب للمركز كانت رفعه مل�ستوى اعتماد اليزو 

رقم 17025 الذي مت احل�سول عليه يف 2010/2009 اإىل الفئات اخلم�سة 

 ASTM D1238, ASTM D638, ASTM E 415, ASTM E : التالية

.18, and ASTM E8/E8M

وميتلك املركز حاليًا 28 م�رسوعًا قيد التنفيذ خلل هذا العام، حيث �سيوا�سل 

تقدمي خدمات وفر�ص التطوير املهني والتدريب للموؤ�س�سات العاملة �سمن 

القطاعات ال�سناعية والأكادميية واحلكومية يف جمال علوم وهند�سة املواد، 

حيث ا�ستملت على 3019 حتليًل و18 ور�سة عمل تدريبية للموؤ�س�سات 

وال�رسكات ال�سناعية واملجتمع �سل�سلة من اخلدمات مت تقدميها لـ 409 عميل.



مركز الدراسات
البيئية 
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حقق املركز جمموعة من الإجنازات خلل العام الأكادميي والتي عك�ست 

ز الأكادميي والبحثي يف جمال  ره املتنامي كمركز رائد يف التميُّ م�ستوى تطوُّ

احلياة البحرية والبيئية يف دولة قطر واملياه املحيطة بها. ومن اأبرز الأن�سطة 

التي نفذها املركز خلل العام تطوير املحطة البحرية والأر�سفة الإلكرتونية 

للبيانات التي ميتلكها املركز واإطلق مرحلة جديدة من م�رسوع مراقبة 

ال�سلحف يف منطقة را�ص لفان ال�سناعية اإىل جانب النتائج املتميزة التي مت 

حتققيها وعقد �رساكات جديدة مع العديد من اجلهات. 

ويجري العمل على قدم و�ساق من اأجل النتهاء من اإن�ساء املحطة البحرية يف 

منطقة را�ص لفان خلل العام. وت�سم املحطة اأبنية الق�سم الإداري الرئي�سي 

جلامعة قطر واملخترب والق�سم الثاين ي�ستمل على مزرعة لرتبية الأ�سماك 

تابعة لإدارة م�سائد الأ�سماك يف وزارة البيئة. ومن املتوقع اأن يتم ت�سليم 

ق�سم جامعة قطر يف الأ�سهر الثمانية القادمة، ويتبعه بعد ذلك ق�سم وزارة 

البيئة مبدة ق�سرية.

وتعد املحطة من �سمن العديد من امل�ساريع التي تربز العلقة الوطيدة التي 

يتمتع بها مركز الدار�سات البيئية مع الوزارة. وقد برز ذلك جليًا من خلل 

اجلائزة التكرميية التي منحتها الوزارة يف فرباير، وذلك تقديراً للتعاون 

املتبادل يف جمال حماية البيئة القطرية واملوارد الطبيعية.

وفيما يتعلق بالأر�سفة الرقمية، فقد �رسعت وحدة ال�ست�سعار عن بعد 

املعلومات اجلغرافية التابعة للمركز باإجراء ت�سنيف علمي لكامل املجموعات 

اخلا�سة مبركز الدرا�سات البيئية من �سور عرب الأقمار ال�سناعية و�سور 

جوية وبيانات قيا�ص اأعماق املياه وبيانات نظم املعلومات اجلغرافية 

)GIS(. و�ست�ستمل املهمة التي �سيقوم بتنفيذها باحثوا مركز الدرا�سات البيئة 

على ت�سنيف واأر�سفة الكم الهائل من البيانات املوجودة لدى املركز ذات 

ال�سلة بالبيئة يف قطر واخلليج، اإىل جانب البيئات البحرية واملياه ال�ساحلية 

والعوامل البحرية املادية واخلرائط الرقمية.

ر الأر�سيف جمموعة من امل�سادر الهامة للعاملني يف مركز  �سوف يوفرّ

الدرا�سات البيئية وللباحثني املحليني والإقليميني والدوليني واجلهات 

الدولية املعنية بالبحوث وكذلك الطلبة الذين يعتمد عملهم على البيانات 

اجلغرافية املكانية الرقمية، حيث �سيتم و�سعها على خادم خم�س�ص لذلك 

على اأن يتم تنظيم عملية الو�سول اإليها مع توفري ن�سخ احتياطية لتعزيز اأمن 

البيانات وحمايتها كونها تعترب م�سدراً ذو قيمة لقطر وجلهودها الرامية 

لبناء ثقافة البيئة التاريخية والرتاثية كما جاء يف روؤية قطر الوطنية 

وا�سرتاتيجياتها التنموية. 

ومتا�سيًا مع اأهداف عملية الأر�سفة والتوثيق، قام املركز باإن�ساء جمموعة 

املراجع للحياة البحرية البيولوجية املتنوعة التي تتميز بها دولة قطر. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، تابعت وحدة الو�سائط املتعددة يف املركز تطوير جمموعة 

من ال�سور لعينات من الكائنات احلية جنبًا اإىل جنب مع جمموعة كبرية من 

الن�سخ والر�سوم التو�سيحية من عدة مواقع على الإنرتنت، والتي �سوف ت�ساعد 

يف حتديد الكائنات املجهولة  التي يتم احل�سول عليها من الروا�سب البحرية 

و�سباك ال�سيد، اأو تلك التي �ستتم م�ساهدتها يف ال�سور التي تلتقط لأعماق 

البحر اأو من خلل اأفلم الفيديو.

ودخل م�رسوع را�ص لفان اخلا�ص »ب�سلحف منقار ال�سقر« مرحلة جديدة 

من مراحل النقا�ص، وذلك بعد املحادثات التي جرت بني ممثلني عن املركز  

ووفد مدينة راأ�ص لفان ال�سناعية، وممثل وزارة البيئة، حول ال�ستعدادات 



والتفا�سيل الفنية للم�رسوع، وذلك يف وقت مبكر من مو�سم تع�سي�ص 

ال�سلحف. ومتثلت املرحلة الأوىل يف بناء �سياج على �ساطئ منطقة »فويرط« 

ملنع املركبات من دخولها، ولتمكني فريق الباحثني يف املركز من اإجراء 

اأبحاث حول تع�سي�ص هذا النوع من ال�سلحف و�سمان حمايتها. وقام الفريق 

املتواجد طوال الوقت على �ساطئ هذه املنطقة بر�سد اأنثى هذا النوع من 

ال�سلحف التي جاءت اإىل ال�ساطئ لت�سع بي�سها، ونقل الأع�سا�ص اإىل مناطق 

حممية، وكذلك مراقبة رحلة ال�سلحف منذ اللحظة التي تخرج من البي�سة 

وحتى عودتها اىل البحر.

وقد بداأ املركز العمل على م�رسوع حماية ال�سلحف منذ 2002، بينما دخل 

م�رسوع �سلحف منقار ال�سقر عامه ال�سابع ع�رس.

ومن بني العديد من النتائج التي مت التو�سل اإليها املتعلقة مبوارد احلياة 

الطبيعية والبيئية يف قطر، اكت�ساف املركز  ل�سخور تعود اإىل الفرتة 

اجلورا�سية يف البلد حتتوي على كميات اقت�سادية من النفط. كما اكت�سفت 

 Startigraphic and facies analysis of the Upper“ درا�سة بعنوان

Jurassic Arab ‘C’” كميات تبلغ ن�سبتها 89% من اإنتاج قطر للنفط تكمن 
يف اأعماق الأر�ص مب�سافة 13000 اإىل 17000 قدم، حيث تبنيَّ اأن اأهم هذه 

احلقول تقع بالقرب من �سواطئ منطقة »دخان« واأخرى بحرية يف منطقة 

»العد ال�رسقي« و»بو احلنني«. كما ت�سمنت الدرا�سة بحثًا هامًا حول ت�سنيف 

الطبقات املختلفة والبقايا احليوانية للمنطقة العربية C، والتي تعد واحدة 

من اأهم الطبقات التي حتتوي املخزون النفطي لدولة قطر.

وقد مت عر�ص نتائج الدرا�سة اأمام املوؤمتر الدويل التا�سع للحقبة اجلورا�سية 

الذي انعقد بني ال�ساد�ص والتا�سع من يناير يف مدنية جايبور يف 2014 يف 

الهند، حيث ح�رس هذا املوؤمتر ما يزيد على 100 باحث من خمتلف دول 

العامل. وقد مت خلل هذا املوؤمتر تناول العديد من املوا�سيع ذات ال�سلة 

بالفرتة اجلورا�سية التي تعود اإىل ما يزيد على 144 مليون �سنة والتي 

ا�ستمرت ملدة 60 مليون �سنة. كما مت خلله اإلقاء ال�سوء على اجلوانب 

القت�سادية لل�سخور اجلورا�سية بالن�سبة للعديد من الدول، على �سبيل املثال 

احتواءها على النفط واملعادن.

كما اأبرزت الدرا�سة م�ستوى البحوث التي يجريها مركز الدرا�سات البيئة بغية 

حتديد وتوثيق واحلفاظ على املوارد الطبيعية يف دولة قطر اإىل جانب اأن هذه 

البحوث ميكن اأن تقدم اإجابات 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 خلل العام الأكادميي على بناء والرتقاء 

بالعديد من العلقات التعاونية وال�رساكات مع جمموعة من املوؤ�س�سات  

واملنظمات، مثل معهد الدرا�سات البحرية التابع جلامعة ال�رسق الأو�سط 

للتقنية يف تركيا، ودائرة م�سائد الأ�سماك القطرية، وجامعة باجورر يف 

اململكة املتحدة، واملعهد الكويتي للأبحاث العلمية، وجامعة ال�سلطان 

قابو�ص، وجامعة باري�ص، وجامعة ETH يف �سوي�رسا، واإدارة مراقبة البيئة يف 

وزارة البيئة القطرية.

وقد با�رس املركز كذلك بتنفيذ العديد من الدرا�سات التي تهم املجتمع مثل 

م�رسوع مدينة بروة، وقرية بروة، وم�رسوع م�ست�سفى الوكرة، وم�رسوع را�ص 

اأبو عبود، وكذلك م�رسوع جزيرة الب�سريية.

ومن اأوجه امل�ساركة التي يقوم بها املركز هي توفري البيانات اللزمة 

مل�رسوع التقاطع ال�رسقي الذي يعد واحد من اأهم امل�ساريع ال�سرتاتيجية 

يف قطر والذي من املتوقع اأن يحدث حت�سنًا نوعيًا يف حركة املرور يف 

مدينة الدوحة، عن طريق بناء جمموعة من اجل�سور والأنفاق لربط املنطقة 

البحرية الغربية »لغونا« مبطار حمد الدويل اجلديد، وخلل الجتماع الذي 

 Tunnel« عقد يف اأبريل ني�سان املا�سي مع الفريق الهند�سي من �رسكة

Engineering Cosultatnts« مت عر�ص ت�سور عن امل�رسوع اأمام اأع�ساء 
مركز الدرا�سات البيئية حيث ناق�ص الطرفان فر�ص التعاون بينهما.

ولأجل بناء علقات تعاون يف املجالت الأكادميية والبحثية مع جامعة 

IMS الرتكية، ا�ست�ساف املركز حما�رسة بعنوان »حماكاة للظاهرة 
الفيزيائية يف املياه الرتكية والبحر الأ�سود«، حيث مت دعوة اأ�ستاذ من 

اجلامعة وزيارة خمتربات اجلامعة، بهدف ا�ستخدام مرافق واأجهزة �سفينة 

الأبحاث البحرية جنان م�ستقبًل لدرا�سة الظاهر البحرية يف املياه القطرية.
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ودخل امل�رسوع امل�سرتك »حتديد موائل الأ�سماك لتنفيذ اأ�سلوب النظام 

الإيكولوجي يف اإدارة م�سائد الأ�سماك« عامه الثالث والأخري،  والذي كان 

بني مركز الدرا�سات البيئية واإدارة م�سائد الأ�سماك وجامعة باجنور. وكان 

الهدف من هذا امل�رسوع اإيجاد م�سائد اأ�سماك م�ستدامة من خلل التعرف على 

التاأثريات البيئية الوا�سعة على اأن�سطة الأ�سماك وت�سهيل عملية تنفيذ خطط 

حلماية املواطن الطبيعية التي تعي�ص فيها الأحياء املائية، واحلد من تاأثري 

عملية ال�سيد على النظام الإيكولوجي من خلل الإدارة املكانية والتدابري 

التقنية. ويتطلب هذا الأمر معرفة بتوزيع ونطاق تواجد الكائنات احلية التي 

تعي�ص يف قاع البحر والأنواع احلية التي ي�ساورنا القلق ب�ساأن احلفاظ عليها 

وحدود موائلها الطبيعية. وقد ا�ستخدمت الأجهزة واملرافق التي حتويها 

�سفينة البحث »جنان« والذي من املتوقع اأن ت�ساهم النتائج التي مت التو�سل 

اإليها يف دفع ما تقوم به قطر من تطبيقات جتعلها يف طليعة الدول من حيث 

ا�ستخدام اأ�ساليب جديدة يف اإدارة م�سائد الأ�سماك على م�ستوى املنطقة.

وبالن�سبة للتعاون بني مركز الدرا�سات البيئية وجامعة باجنور فقد �سهد رحلة 

بحرية لأغرا�ص بحثية كانت قد انطلقت يف اأبريل �سمت فريق من علماء 

البحار من كل الطرفني، بهدف درا�سة البيئة البحرية للمياه ال�ساحلية يف 

قطر. وقام الفريق امل�سرتك بجمع �سور للأماكن التي تعي�ص فيها الأحياء 

البحرية يف قاع البحر، وكذلك عينات لكائنات بحرية ع�سوية وبيانات 

اإ�سافية بهدف فهم العلقة بني مياه اخلليج وقاع البحر ب�سورة اأف�سل.

وقام الفريق با�ستخدام كامريا خا�سة لدرا�سة ال�ُسعب التي يتواجد بها املحار  

وكانت تبعد م�سافة املنطقة من 20 اإىل 30 ميًل عن �سواطئ الدوحة. وكانت 

املنطقة �سحلة ذات اإنتاجية عالية من املحار، والتي تدعم احلياة البحرية 

املتنوعة والتي تعترب كذلك منطقة �سيد ذات اأهمية ثقافية وتقليدية.

وتعد هذه الرحلة البحرية البحثية جزءاً من التعاون املتوا�سل يف جمال 

العلوم والأبحاث البحرية بني الأطراف املعنية، حيث اأبرزت قدرة ال�سفينة 

جنان على اإجراء عمليات ا�ستق�ساء هامة توؤدي اإىل الك�سف عن بيانات ت�ساعد 

يف �سياغة ال�سيا�سات البيئية الوطنية وفق الأهداف الواردة يف روؤية قطر 

2030 وا�سرتاتيجية التنمية الوطنية. 

ومن الأمثلة الأخرى على النجاحات التي حققها املركز لهذا العام يف 

جمال الأبحاث ح�سوله على منحتني يف اإطار برنامج الأولويات الوطنية 

يف البحوث وجائزة اأخرى يف موؤمتر الأبحاث ال�سنوي 2013 الذي تنظمه 

.)QF ARC ’13( موؤ�س�سة قطر

ومن  امل�ساريع التي حازت على جوائز كانت »العمليات البيولوجية اجلغرافية 

يف ال�سبخات يف قطر : تقييم دور امليكروبات يف ت�سكيل الدولوميت واملعادن 

الأخرى يف بيئة متتاز بن�سب عالية من التبخر« الذي �سوف يتم تنفيذه 

بالتعاون مع جامعة ETH يف �سوي�رسا اإىل جانب درا�سة اأخرى 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 اإجراءه �سمن الدورة الثالثة 

من برنامج الأولويات البحثية الوطنية.

وقد فازت اإحدى الباحثات من مركز الدرا�سات البيئية باملركز الأول يف 

موؤمتر الأبحاث ال�سنوي 2013 الذي تنظمه موؤ�س�سة قطر متفوقًة على 500 

عامل وباحث من خمتلف التخ�س�سات واملجالت ذات ال�سلة بالطاقة 

والبيئة عن درا�ستها بعنوان »قيا�ص ومنذجة انبعاث ثاين اأك�سيد الكربون من 

املركبات يف مدينة الدوحة«.

 



أمثلة أخرى على أنشطة بحثية:

- النتهاء من درا�سة امتدت لثماين �سنوات حول التغريرّات املادية يف مياه 

البحر من حيث امللوحة والكثافة. وقد �سلَّطت الدرا�سة ال�سوء على الجتاهات 

املتعلقة باخل�سائ�ص املادية ملياه البحر يف قطر خلل ال�سنوات الثمانية 

املا�سية ومقارنة نتائج هذه الدرا�سة بالبيانات الدولية بهدف فهم التغريات 

املادية التي توؤثر على احلياة البحرية والكائنات التي تعي�ص فيها.

- اإجراء حتليل للكائنات احلية وتوثيق النتائج من قبل فريق من علماء 

البحار التابع للمركز. وقد مت من خلل خمترب الأحياء اخلا�ص باملركز القيام 

با�ستعادة وحفظ وحتديد م�ستوى هذه الكائنات �سمن اأ�سناف الكائنات احلية 

املتو�سطة املوجودة يف الروا�سب البحرية، والكائنات احلية الكبرية، والعوالق 

احليوانية والنباتية والطحالب والأع�ساب البحرية، يف منطقة اخلليج العربي 

واملياه القطرية، اإ�سافة اإىل الطفيليات يف الأ�سماك.

- التعاون بني وحدة ال�ست�سعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، وجامعة 

ال�سلطان قابو�ص يف عمان، لدرا�سة وحتليل اخل�سائ�ص املادية والكيميائية 

والبيولوجية للمياه القطرية والعمانية. كما قامت الوحدة اأي�سًا بر�سم خرائط 

 هيدروغرافية للملوثات يف منطقة اخلليج العربي، ومنطقة اخلور، ومياه

 البحر واملياه اجلوفية يف را�ص لفان ورا�ص اأبو عبود وبروة ومراقبة

الثدييات البحرية.

- �سل�سلة من الدرا�سات لتقييم جودة الهواء اأجرتها جمموعة اأبحاث جودة 

الهواء خلل العام ل�سالح م�رسوع مدينة بروة، وم�رسوع م�ست�سفى الوكرة 

 وم�رسوع تطوير الطرق الرئي�سة وكذلك ل�سالح العديد من امل�ساريع

ال�سناعية ال�سغرية. 

- ت�سم م�ساريع مدينة بروة وقرية بروة وبراحة بروة ورا�ص اأبو عبود قائمة 

بالدرا�سات التي نفذتها جمموعة تقييم الأثر البيئي)EIA(  لتحليل وتوثيق 

اجلوانب القانونية والجتماعية القت�سادية مرتبطة بامل�ساريع املقرتحة 

وكذلك ور�سدها واحلد من تاأثرياتها على البيئة.

- ا�ستملت امل�ساريع التي نفذتها جمموعة الأبحاث اجليوتقنية خلل 

العام على ت�سوير مقطعي لتحديد ن�سبة املقاومة يف م�رسوع مدنية بروة 

وال�ساحية والدوحة وحتليل نوعية الروا�سب واأنواعها يف جزيرة الب�سريية 

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 

م�ستوى املنطقة، ومنارة للتميُّز يف هذا املجال بالن�سبة للباحثني والعلماء 

واملتعاونني من خمتلف دول العامل.

بالإ�سافة اإىل ذلك، �سارك 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 اأ�ساليب التحليل احلديثة، 

 Agilent قدمتها �رسكة ICP-MS-QQQ وور�سة عمل عن ا�ستخدام

Technologies Company اإىل جانب جل�سات تدريبية على برنامج 
التحليل الإح�سائي SPSS ملوظفي مركز الدرا�سات البيئة امل�سوؤولني 

عن عمليات التحليل قدمها ق�سم الإح�ساء 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 

ب على 
رّ
والأمن وال�سلمة نفذتها دائرة العلميات يف جامعة قطر بهدف التدر

اأ�ساليب التعامل مع احلوادث التي قد تقع يف املختربات. كما مت تعريف 

املوظفني بالعديد من املوا�سيع، مثل التطبيقات الرئي�سية لعلم الوراثة 

اخللوية ومراقبة املحيطات يف ُعمان حيث ُنفِّذت على �سكل حما�رسات األقاها 

. Lighthouse R&D Enterprise Inc خرباء من جامعة باري�ص وموؤ�س�سة

وقدم مركز الدرا�سات البيئية خلل العام العديد الربامج واخلدمات التدريبية 

ل�سالح املوؤ�س�سات احلكومة والقطاعني ال�سناعي واخلا�ص—على �سبيل 

املثال دورة منوذجية يف مو�سوع ت�ستيت الهواء �سارك فيها جمموعة من 

خرباء البيئة من خمتلف القطاعات النفطية وال�سناعية وحتليل الروا�سب يف 

املياه والرتبة والبحار يف املختربات.

التقرير السنوي لجامعة قطر 2013 - 2014
66



- تعد حملت  التوا�سل لإ�رساك املجتمع القطري لرفع م�ستوى الوعي 

البيئي من املحاور التي يركز مركز الدرا�سات البيئية عليها. ففي �سهر اأبريل 

املا�سي، �سارك املركز يف املعر�ص ال�سنوي للبيئة الذي تنظمه �رسكة قطر 

للبرتول اإىل جانب مركز جامعة قطر للبحث العلمي ومركز املواد املتقدمة 

ومركز معاجلة الغاز وذلك بالتعاون مع دائرة العلقات اخلارجية، حيث مثرّل 

هذا احلدث فر�سة للمركز لتعزيز اأن�سطته يف جمال احلفاظ على البيئة.

ل الجتماع الذي نظمته ال�سفارة الربيطانية يف الدوحة يف مار�ص  وقد �سكرّ

املا�سي بح�سور �سمو الأمري  ت�سارلز فر�سة كبرية حيث قام املركز خلله 

بعر�ص ما اأجنزه من اأعمال واأن�سطة مع الرتكيز  ب�سكل خا�ص على البحث 

الذي مت اإجراءه على ظهر �سفينة الأبحاث »جنان«. وقد ح�رس هذا امللتقى 

العديد من الباحثني والعلماء املهتمني باحلفاظ على البيئة يف دولة قطر.

 

اأما فيما يتعلق باأن�سطة التوا�سل مع املدار�ص الثانوية، قام املركز بتقدمي 

خدمات الإر�ساد ملجموعة من الطالبات من مدر�سة اأمامة الثانوية للبنات 

�سمن حملة بعنوان »ل لل�سباحة يف ال�سواطئ غري الآمنة« وذلك للإعداد لورقة 

علمية بعنوان »التيارات البحرية ك�سبب رئي�سي حلالت الغرق يف قطر بني 

2012-2013«. ومت خلل هذا الربنامج تعريف الطلبة بالتيارات البحرية 

واجلزر الربيعي مبا ي�سمى )ال�سياح( ، كونه من الأ�سباب الرئي�سة للغرق يف 

املياه القطرية. وقد مت تزويد الطالبات ب�سور من الأقمار ال�سناعية للمياه 

ال�ساحلية القطرية مل�ساعدتهم يف بحثهم.

 من اأ�سكال التعاون الأخرى التي تعك�ص حر�ص املركز امل�ستمر على التوا�سل 

مع املجتمع، اإ�سدار جملة »الركيات« الف�سلية ون�رسة الروا�سي الإخبارية 

الإلكرتونية الأ�سبوعية.



مركز أبحاث
الغاز
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حر�ص املركز خلل العام الأكادميي احلايل على تعزيز مكانته كنقطة اإلتقاء 

حمورية وم�سدراً للمعلومات والتكنولوجيا والأبحاث ذات ال�سلة مبعاجلة 

الغاز للأغرا�ص ال�سناعية يف قطر.

بالإ�سافة اإىل ذلك، وا�سل املركز تعزيز اأوجه التعاون يف جمال الأبحاث يف 

قطر، حيث عمل املركز على تعزيز التعاون مع �رسكاءه يف القطاع ال�سناعي، 

فعلى �سبيل املثال مت توقيع مذكرة  تفاهم مع �رسكة »�سا�سول« يف �سهر 

نوفمرب 2013. 

بالن�سبة للم�رسوع البحثي التعاوين بعنوان »خ�سائ�ص املذيبات الأمينية 

املتحللة لتحديد املنتجات التي ت�سبب الأك�سدة« ف�سيعمل على حتديد 

املنتجات التي تتحلل ومتت�ص ثاين اأك�سيد الكربون، حيث يعد هذا امل�رسوع 

خطوة هامة نحو امل�سي قدمًا يف تطبيق اأنواع التكنولوجيا التي متت�ص ثاين 

اأك�سيد الكربون.

وت�سمل هذه التفاقية توفري التمويل واخلربات من قبل �رسكة �سا�سول على 

اأن يتم توفري املخترب واملكاتب واملعدات والتجهيزات والعاملني من طرف 

مركز معاجلة الغاز للأعوام الثلث القادمة. كما تت�سمن تبادل املعلومات 

واملراقبة امل�سرتكة وكذلك تنفيذ اأن�سطة م�سرتكة من خلل ور�ص تدريبية 

وموؤمترات ودعم م�ساريع الطلبة.

ولأجل تعزيز ال�رساكة مع �سا�سول من خلل هذا امل�رسوع 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 2013، بداأ املركز بو�سع الرتتيبات وال�ستعدادات اللزمة 

لتنظيم امللتقى الدويل الرابع يف جمال معاجلة الغاز الذي �سيعقد بني 26–

27 اأكتوبر 2014 يف الدوحة، حتت عنوان »الغاز الطبيعي ومزيج الطاقة يف 

العامل«، حيث عقد هذا املوؤمتر حتت رعاية �سعادة الدكتور حممد بن �سالح 

ال�سادة  وزير الطاقة وال�سناعة. و�سم هذا امللتقى نخبة من الأكادمييون 

واخلرباء يف قطاع ال�سناعة ناق�سوا العديد من التحديات الهامة املرتبطة 

بالو�سول للغاز ومعاجلته وا�ستخدامه.

وكما هو احلال يف ال�سنوات ال�سابقة، ف�سيتم عقد امللتقى حتت رعاية جمموعة 

من ال�رسكات واملوؤ�س�سات مثل دولفني للطاقة واإك�سون موبيل و را�ص غاز 

اإىل جانب �رسكاء اآخرون يف هذا املجال من اأوروبا مثل الفدرالية الأوروبية 

 GCC و   ،)GPA) وجمعية معاجلة الغاز ،AIChE للهند�سة الكيماوية، و

Chapter .كما �سيتم ن�رس جل�سات امللتقى واملوا�سيع التي متت مناق�ستها 
.Elsevier and a Special Issue by I&EC Research يف

 ويتما�سى مو�سوع امللتقى والأن�سطة البحثية والأكادمييةمع حمورين

 اإثنني من اأهم حماور الرتكيز وهي: اإدارة الأ�سول، وحت�سني العمليات

والتنمية امل�ستدامة.

وحر�ص املركز خلل العام الأكادميي على تقدمي اخلدمات التي مت ت�سميمها 

لتلبية املتطلبات والحتياجات اخلا�سة بالبيئة البحثية والأكادميية يف 

 جامعة قطر، وتلك املتعلقة بالقطاع ال�سناعي واملجتمع ب�سكل عام.

وت�ستمل هذه اخلدمات على تقدمي امل�سورة والتدريب وكذلك الربامج 

وامل�ساريع املجتمعية.



مختبر الكندي
لبحوث

)KINDI( الحوسبة
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ا�ستطاع خمترب الكندي بعد عامه الثاين اأن يثبت مكانته كمركز  رائد  يف 

الأبحاث والدرا�سات يف جمال علوم احلا�سوب واملعلومات والهند�سة يف 

دولة قطر، وك�رسيك ملتزم بالأهداف الوطنية التي ت�سعى خللق اقت�ساد قائم 

على املعرفة. كما يتم تطوير اأعمال املركز واأن�سطته وفق الأولويات البحثية 

جلامعة قطر الواردة يف خارطة طريق الأبحاث لل�سنوات اخلم�ص ) 2013-

2016( والأهداف املبيَّنة يف روؤية قطر الوطنية 2030 وا�سرتاتيجيات 

التنمية الوطنية. 

وجرى خلل العام الأكادميي تنفيذ ت�سعة م�ساريع يف مركز الكندي،  ت�سمنت 

امل�ساريع العديد من املوا�سيع وفق املحاور البحثية ملركز الكندي، مبا يف 

ذلك الذكاء املعريف، وال�سبكات واأنظمة التوزيع، واحلو�سبة يف دعم البحوث 

متعددة التخ�س�سات، وتقع موا�سيع البحوث هذه حتت عنوانني رئي�سيني 

اثنني وهما البحوث يف اأمرا�ص ال�رسطان )Canver Infromatics( واأمن 

.)Cyber Security( الإنرتنت

الة يف امللتقيات  ويتميز فريق مركز الكندي بالن�ساط وامل�ساركة الفعرّ

البحثية حول العامل ون�رس العديد من الأوراق والدرا�سات، مت�سمنًة 17 مقالة 

مت ن�رسها يف جملت دولية، و29 ورقة ُن�رست يف موؤمترات فنية، حيث 

كانت اإحدى هذه الأوراق بعنوان »ا�ستخدام القيود الآمنة لإخفاء بيانات 

املعاملت« التي ُمنحت جائزة اأف�سل ورقة بحثية خلل وقائع املوؤمتر 

 ال�سنوي IFIP 27 عن البيانات وتطبيقات والأمن واخل�سو�سية الذي عقد

يف الدوحة .

كما مت تكرمي اأع�ساء الهيئة التدري�سية على بحثهم خلل الدورة ال�سابعة 

لربنامج الأولويات الوطنية يف الأبحاث نظري معاجلتهم لق�سايا مهمة مثل 

تتبع الأفراد يف احل�سود اأثناء الفعاليات الريا�سية، والأ�ساليب احلديثة يف 

تطوير وتطبيق الأ�ساليب الروبوتية امل�ستقلة يف مراقبة ال�سحة البنيوية 

لأنظمة البنية التحتية يف الهند�سة املدنية وامليكانيكية. 

 وقد اأ�سفر التعاون بني مركز الكندي و�رسكاءه من القطاعات احلكومية 

والأكادميية وال�سناعية عن تنظيم جمموعة من الندوات والور�ص التدريبية 

خلل العام الأكادميي، حيث مت عقد 12 ملتقى �سم خرباء من جامعة قطر 

ومن خمتلف املوؤ�س�سات الوطنية والإقليمية والدولية مثل موؤ�س�سة قطر، 

و�سبكة اجلزيرة، ومركز قطر للتكنولوجيا امل�ساعدة – مدى، وجامعة القاهرة، 

وجامعة �سم�سون فرايزر، وجامعة بيلفيلد، وجامعة مرييلند، وجامعة 

كامربيدج، وجامعة �ساجنر.

كما حظيت الأن�سطة البحثية والتعاونية ملركز الكندي بدعم م�ستمر من قبل 

العديد من املجموعات البحثية واخلدمات التي ت�ستمل على البنية التحتية 

والدعم الفني والإداري والبنية التحتية للحو�سبة ال�سحابية. 



مركز قطر لالبتكارات 
التكنولوجية 

)كيومك(
حقق مركز قطر للبتكارات التكنولوجية خلل العام الأكادميي نقلة 

نوعية يف روؤيته، جعلت منه مركزاً اإقليميًا معتمداً للتنمية وتطوير احللول 

واخلدمات البتكارية التي تطرح يف ال�سوق يف جمايل النقل والبيئة.

و احتفى املركز بالعديد من الإجنازات خلل العام تكللت بح�سوله على 

�سهادة اآيزو 9001-2008 من املعهد الربيطاين للمقايي�ص يف �سهر يونيو  

نظري نظام اإدارة اجلودة الذي يطبقه املركز. ومن اأبرز الأعمال الأخرى التي 

نفذها املركز توقيعه اتفاقيات �رساكة مع �رسكة قطر للتاأمني و�رسكة �سكك 

حديد قطر »Rail« والعر�ص التجريبي يف جمال املركبات املتوا�سلة الأوىل 

من نوعها يف منطقة ال�رسق الأو�سط و�سمال اأفريقيا احلائز على اجلوائز 

وحتقيق نتائج متميزة يف اأبحاث برنامج الأولويات البحثية الوطني.

وتغطي �سهادة الآيزو املرموقة رقم 9001-2008 التي ح�سل عليها املركز 

كيومك اأن�سطته يف جمال ت�سميم وتطوير وا�ستخدام  الربامج واخلدمات 

الذكية يف قطاعي النقل والبيئة. وتوؤكد هذه الأن�سطة على �سعي املركز 

وحر�سه امل�ستمر على اأن تلبي خدماته ومنتجاته متطلبات العلماء من 

 خلل التطوير وال�ستخدام املنا�سبني للتطبيقات واحللول واخلدمات

الذكية التي تخدم طموح دولة قطر املتمثل يف �سعيها خللق اقت�ساد قائم 

على املعرفة.

وبالتايل، ولكونها جزءاً من �سيا�سة اجلودة التي حتكم اأن�سطته وابتكاراته 

وبراجمه، فقد تبنى  املركز مبداأ »اجلودة يف كل ما نقوم به من اأعمال« 

وذلك اإقراراً منه بامل�سوؤولية امللقاة على عاتق كل موظف باللتزام مبعايري 

اجلودة واأف�سل املمار�سات. 

َعت يف �سهر  وبالن�سبة للتفاقية املربمة مع �رسكة قطر للتاأمني التي وقِّ

مار�ص، فقد ت�سمنت حزمة من التطبيقات واخلدمات التاأمينية املتكاملة 

التي �سوف تعزز الأمن وال�سلمة على الطرق من خلل عرو�ص وحوافز 

تاأمينية ابتكارية. باعتبارها اخلطوة الأوىل يف هذه ال�رساكة- والأوىل 

يف املنطقة- ف�سيتم اإطلق برنامج جتريبي على �سكل م�سابقة لل�سلمة 

املرورية، حيث �ستتاح الفر�سة ملجموعة من املتطوعني من �رسكة قطر 

للتامني التاأمل يف �سلوكياتهم يف قيادة املركبات ومقارنتها بالآخرين.

و�سوف ي�سارك ما يزيد ن�سبته على 25% من موظفي �رسكة قطر للتاأمني 

 QMIC’s Masarak Intelligent« يف ال�ستخدام التجريبي لربنامج

Telematics Platform« الذي مت ت�سمميه لتقييم �سلوكيات وت�رسفات 
ال�سائقني. و�سوف يتم يف نهاية املطاف ا�ستخدام نتائج هذه الدرا�سة 

التجريبية يف تطوير اآلية ت�سنيف وتقييم نظام القيادة وكذلك و�سع 

ل عملية تنفيذ خطط التاأمني اجلديدة  جمموعة من موؤ�رسات الأداء التي ت�سهِّ

»Pay-How-You-Drive« والتي ميكن اأن تكون مبثابة حافز 

اأ�سا�سي للحفاظ على عادات القيادة ال�سلمية وبناء نظام بيئي يدعم قطر يف 

حتقيق اأهدافها ذات ال�سلة بالأمن وال�سلمة على الطرق.

ومن املتوقع اأن ت�سكل هذه ال�رساكة بدايًة جلهود تن�سيقية الهدف منها تعزيز 

ثقافة القيادة الآمنة يف قطر وعلى م�ستوى املنطقة.

اأما فيما يتعلق بالعقد املربم مع �رسكة �سكك حديد قطر لل�سنوات القادمة،  

فاإنه �سيتيح املجال لل�رسكة ا�ستخدام من�سة وخدمات »م�سارك« لأجل دعم 

عمليات اإن�ساء �سكك احلديد التي يجري العمل على تنفيذها يف جميع اأرجاء 

مدينة الدوحة. كما �سوف تتيح التفاقية املجال ل�رسكة �سكك حديد قطر 

ال�ستخدام الكامل وال�ستفادة الق�سوى من من�سة Masarak التي تت�سمن 

جمموعة متكاملة من التطبيقات واخلدمات يف جمال النقل وال�سوؤون 

اللوج�ستية، اإىل جانب اأنها �ست�ساعد يف تعيني خرباء متخ�س�سني يف جمال 

املرور  ملراقبة حركة وظروف املرور والقيام مبهام تن�سيق وت�سهيل حركة 

مركبات املقاولني، للحد من الزدحامات املرورية وتعزيز ال�سلمة على 

الطرق بني جميع �سائقي املركبات التابعني للمقاولني واجلهات املعنية 

�ساحبة العلقة.  

و�سيتوىل مركز قطر للبتكارات التكنولوجية بناء وت�سغيل و�سيانة مركز 

تن�سيق النقل وال�سوؤون اللوج�ستية )LTCC( يف موقع �رسكة �سكك حديد قطر، 

لأجل مراقبة العمليات على مدار ال�ساعة، بهدف تقليل تاأثري هذه العمليات 

على ان�سيابية حركة املرور يف الدوحة. ومن املتوقع اأن يبداأ املركز العمل 

يف وقت لحق هذا العام، بحيث ميكنه عر�ص ا�سرتاتيجيته الوا�سحة املتعلقة 

بتطوير وا�ستخدام اأنظمة وخدمات ذكية متنوعة، تلبي على النحو الأمثل 

متطلبات �رسكائنا الوطنيني واملجتمع.

ومن اجلهود الأخرى البارزة التي بذلها املركز والتي تعد معلمًا هامًا يف 

م�سريته، هي �سعيه لإن�ساء قيادة اإقليمية للجيل القادم يف جمال ال�سلمة 

املرورية، من خلل العر�ص التجريبي امليداين الأول لربنامج املركبات 

املتوا�سلة يف منطقة ال�رسق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، الذي مت تنفيذه يف موقع 

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. 

ومت خلل هذا العر�ص التجريبي ا�ستخدام نف�ص املعايري التي يطبقها املركز، 

اإىل جانب جمموعة من التطبيقات. وقد مت عر�ص برنامج املركبات املتوا�سلة 

كجزء من ا�سرتاتيجية قطر لل�سلمة املرورية، حيث ت�سمنت معلومات 

تف�سيلية عن هذه التكنولوجيا واملعايري العاملية  العامة اخلا�سة بها.
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وجاء هذا العر�ص التو�سيحي تتويجًا جلهود ثلث �سنوات بذلها املركز من 

 QMIC’s Connected Vehicles«  خلل برنامج املركبات املتوا�سلة

Program« الذي مت متويله جزئيًا من قبل برنامج الأولويات البحثية 
الوطنية الذي ميثل املرحلة الأوىل ل�سرتاتيجية املركز  خللق �سناعة 

املركبات املتوا�سلة يف قطر. كما مت و�سع املزيد من اخلطط للعمل ب�سكل 

وثيق مع اجلهات �ساحبة العلقة يف قطر لتنفيذ نظام جتريبي على نطاق 

وا�سع، بحيث يوؤدي اإىل تعميمه على م�ستوى وطني ب�سكل �سحيح قبل انطلق 

كاأ�ص العامل 2022.

ت�سم من�سة كيومك للمركبات املتوا�سلة منظومة متكاملة ت�سمل الوحدة 

املحمولة )املثبتة على املركبة(، ووحدة جانب الطريق )املثبتة على الطرق( 

ومركز خدمات للنقل الذكي لتقدمي وت�سغيل اخلدمات والتطبيقات املخ�س�سة 

ذات ال�سلة. 

كيومك هو مركز البحث والتطوير الوحيد يف منطقة ال�رسق الأو�سط الذي 

ي�سارك عامليًا يف معايري املركبات املتوا�سلة، وقد �سارك بنجاح يف ثلثة 

ملتقيات »Plugtests™« لختبار قابلية الت�سغيل البيني ومطابقة املعايري. 

وتتوافق جهود املركز يف البحث والتطوير مع اأولويات جامعة قطر البحثية 

والتزاماتها للم�ساهمة يف حتقيق القيم والأهداف املبيَّنة يف روؤية قطر 

الوطنية 2030 وا�سرتاتيجيات التنموية.

تكللت هذه اجلهود بالنجاح الذي حتقق يف الدورة ال�سابعة من برنامج 

الأولويات الوطنية للبحث »NPRP 7th cycle« بح�سوله على 3 منح،  

وجائزتني،  حيث ح�سل نظام »Masarak™ iTraffic« للمرور  على جائزة 

البتكار يف اإدارة املرور، كما ح�سل على جائزة تكنولوجيا النقل  يف معر�ص 

وموؤمتر اخلليج للمرور  الذي ُنظم يف دي�سمرب. 

وقام خرباء املركز بتقدمي عرو�ص خلل موؤمتر دي�سمرب و�سابقًا يف معر�ص 

»Trans4 Exhibition« يف نوفمرب، حيث قدموا معلومات تف�سيلية عن 
اخلدمات التي يقدمها املركز يف املجالني اللوج�ستي والتكنولوجي.

ويف �سهر مايو، فاز املركز كذلك بجائزة املجل�ص الأعلى للت�سالت 

وتكنولوجيا املعلومات يف قطر بعنوان »تطوير التطبيقات النقالة لهذا العام« 

خلل موؤمتر ومعر�ص كيتكوم QITCOM. بالإ�سافة اإىل ذلك، فاز اأع�ساء 

من فريق البحوث التطبيقية بجائزتني عن اأف�سل ورقتني بحثيتني خلل 

موؤمتر »IEEE« الدويل، الذي انعقد يف ا�سطنبول وبرلني.

ووا�سل »كيومك« تعزيز تعاونه مع �رسكاءه وتقدمي جمموعة متنوعة من 

اخلدمات للموؤ�س�سات لتقييم احتياجاتها واأن�سطتها، وبيئة العمل اخلا�سة 

بها وت�سميم ا�سرتاتيجيات وحلول وتقدمي التدريب اللزم. كما اأجرى املركز 

جمموعة من الدرا�سات جلمع بيانات عن املرور وتقدمي امل�سورة وحلول 

منوذجية ميكن تطبيقها للح�سول على مرور مثايل.



خلل العام الدرا�سي، وا�سل املركز اإجراء درا�سات م�ستفي�سة وحتليل بيانات 

ومعلومات احلوادث للحد ب�سكل كبري من حوادث الطرق يف قطر، وال�ستفادة 

من نتائجها جلمع خمزون فكري يوؤدي اإىل تاأ�سي�ص قاعدة معرفية قوية 

لتكون مرجعًا  لل�سيا�سات وال�سرتاتيجيات املتعلقة بال�سلمة على الطرق 

وال�سائق و�سلمة م�ستخدميها.

وتتما�سى جهود املركز مع الأولويات البحثية الواردة يف خارطة طريق 

 البحث يف جامعة قطر لل�سنوات اخلم�ص القادمة  )2016-2013(،

 وكذلك ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سلمة على الطرق وروؤية وا�سرتاتيجيات

التنمية الوطنية.

 مع تركيز املركز  على ثلث جمالت رئي�سية - تغيري �سلوك م�ستخدم الطريق، 

�سلمة املركبات وامليكانيكا احليوية، وهند�سة الطرق والبيئة،  اأن�ساأ املركز 

علقات تعاونية مع عدد من ال�رسكاء مثل كلية الهند�سة يف جامعة قطر، 

ووزارة الداخلية، واإدارة املرور، و�سكك حديد قطر، واللجنة الوطنية لل�سلمة 

املرورية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراين، وموؤ�س�سة حمد الطبية، واأ�سغال، 

و�رسكة اإك�سون موبيل قطر، و�رسكة مري�سك للبرتول، و�رسكة كروة. ويعكف 

املركز اأي�سًا على اإقامة اأن�سطة تعاون مع مركز قطر للبتكارات التكنولوجية 

)QMIC( لتطوير الدرا�سات اخلا�سة با�ستخدام التكنولوجيا لفهم اأ�سباب 

احلوادث والبحث عن طرق فعالة للحد منها.

ع املركز  اتفاقية �رساكة مع مركز بحوث ال�سلمة على  بالإ�سافة اإىل ذلك، وقرّ

الطرق املاليزية- اأكرب واأهم مركز يف جنوب �رسق اآ�سيا، والتي �ستتيح للمركز  

الطلع على ا�سرتاتيجيات املركز املاليزي والتي اأدت اإىل اإحداث تغيريات يف 

نظم وت�رسيعات الدولة اخلا�سة بال�سلمة املرورية. 

يف مايو، تعززت ال�رساكة املتنامية التي يقيمها املركز  مع �رسكة اإك�سون 

موبيل قطر والتي قدمت مليون ريال قطري  دعمًا جلهود املركز  الرامية اإىل 

رفع الوعي بال�سلمة على الطرق والوقاية من احلوادث.

وبل �سك فاإن الدعم امُلقدم من �رسكة اإك�سون موبيل قطر، بالتعاون مع اإدارة 

املرور  بوزارة الداخلية �سي�ساعد املركز  على اإجراء البحوث حول ال�سلمة 

على الطرق، وتوفري روؤية بعيدة املدى ل�سلمة الطرق يف قطر، يف �سوء 

ال�سرتاتيجية الوطنية ل�سلمة الطرق 2013-2022 والتي ت�رسف عليها 

اللجنة الوطنية لل�سلمة املرورية.  

مبوجب �رسوط ال�رساكة التي متتد على مدى �سنتني، �سيقوم املركز باإجراء 

ق حلوادث ال�سيارات، واإدارة املرور، و�سلمة  البحوث مبا يف ذلك حتليل معمرّ

الطرق ال�رسيعة يف الدوحة، وتقييم �سلمة احلافلت املدر�سية، والدرا�سات 

ع اأحوال الطرق  املرورية للم�ساة. و�سرتكز الأبحاث املكثفة اأي�سًا على توقُّ

اخلطرة حتى 2022.  وبناءاً على نتائج تلك البحوث، �سيقوم املركز باإطلق 

حملت التوعية بال�سلمة على الطرق يف جميع اأنحاء البلد مل�ساركة هذه 

املعلومات الهامة مع املجتمع. بالإ�سافة اإىل ذلك، �سيقوم طلبة اجلامعة 

مب�ساعدة كبار الباحثني بتقدمي نتائج البحوث للمجتمع.

اأطلق املركز م�سابقة التوعية بال�سلمة املرورية يف مايو 2013 والتي 

انتهت بنجاح يف اأكتوبر، حيث اأقيمت مرا�سم احتفالية  للفائزين برعاية من 

�رسكة مري�سك للبرتول، وكانت املناف�سة جزءاً من حملة توعية حول �سلمة 

امل�ساة تزامنًا مع اأ�سبوع الأمم املتحدة لل�سلمة على الطرق الذي اأقيم يف 

الفرتة  06-12 مايو 2013. وت�سمنت امل�سابقة  فئات اأف�سل فيديو )لطلبة 

اجلامعات(، واأف�سل مقالة  )لطلبة املرحلة املتو�سطة والثانوية(، واأف�سل 

ُمل�سق )لطلبة املدار�ص البتدائية(، حيث هدفت امل�سابقة اإىل رفع م�ستوى 

الوعي يف املجتمع، وخا�سة بني ال�سائقني ال�سباب. و�سارك ما جمموعه

90 طالبًا بحوايل 76 عنوانًا.

كما وانطلقت م�سابقة كتابة مقالة حول �سلمة امل�ساة �ساركت بها العديد من 

املدار�ص لزيادة الوعي بني �سغار التلميذ مببادىء ال�سلمة على الطرق. 

مركز قطر  لدراسات 
السالمة المرورية

التقرير السنوي لجامعة قطر 2013 - 2014
74



 خلل العام، اأطلق  املركز عدداً من الدرا�سات وامل�ساريع البحثية لتطوير 

وتنفيذ درا�سة عن تاأثري احلوادث املرورية على املجتمع القطري والقت�ساد، 

واأخرى بعنوان »نحو اأف�سل املمار�سات وا�ستدامة ال�سلمة املرورية يف  حرم 

جامعة قطر« انتهت يف يونيو املا�سي، و»حتليل وتطوير املطبات ال�سناعية 

يف قطر« و»حتليل وحماكاة الختناقات املرورية وال�سلمة على طريق 

الدوحة ال�رسيع 2013«.

  ومن الدرا�سات الأخرى: تنبوؤ 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 اأخرى حتت عنوان »حتليل التكلفة الناجمة عن 

الختناقات املرورية«. 

  

تناول بحث هام اآخر حتت عنوان »نقاط �سوداء يف قطر« املناطق التي ت�سهد 

م�ستوى مرتفع من احلوادث مثل تقاطع م�سيمري  املوؤدي اإىل مدينة بروة، 

والذي ي�سنف كنقطة �سوداء نتيجة لرتفاع معدل عدد احلوادث يف تلك 

املنطقة. وهناك درا�سة اأخرى تتناول ال�سلمة على الطرق املوؤدية اإىل را�ص 

لفان والتي حتتوي على عدة نقاط �سوداء مت حتديدها وت�سنيفها على مدى 

ال�سنوات املا�سية. ومن خلل حتديد تلك املناطق، ي�ستطيع املركز حتليل 

الأ�سباب العامة اأو امل�سرتكة وراء احلوادث، منها البنية التحتية للطريق 

ونقاط اخلروج والدخول لتلك الطرق، وبالتايل تقدمي تو�سيات ملعاجلتها.

 

وبالإ�سافة اإىل امل�ساريع البحثية القائمة حاليًا، ي�سع املركز خططًا لتاأ�سي�ص 

خمترب للحوادث املرورية، ويتعاون مع اللجنة الوطنية لل�سلمة املرورية 

لتاأ�سي�ص قاعدة بيانات ت�سم درا�سات ال�سلمة املرورية التي متت اأو تتم يف 

قطر ويف دول جمل�ص التعاون اخلليجي.

وهناك خطة لإجراء درا�سة حتت عنوان »الختناقات املرورية يف قطر: 

الأ�سباب واحللول« بالتعاون مع �رسكاء املركز ، لبحث م�سكلة الختناقات 

املرورية ومدى فعالية الدوارات ودورها يف الزدحام املروري واأثر ذلك على 

املناطق ال�سكنية املجاورة. 

ومن خلل ع�سوية املركز يف اللجنة الوطنية لل�سلمة املرورية، وبتعاونه مع 

ال�رسكاء املحليني والإقليميني والدوليني، يحتل املركز مكانة حمورية كمركز 

للبحث العلمي يف ق�سية هامة وح�سا�سة يف م�سرية تقدم الدولة وتطورها.



معهدالبحوث 
االجتماعية 

واالقتصادية المسحية  
 )SESRI(

وا�سل معهد البحوث الجتماعية والقت�سادية امل�سحية  البناء على دوره  

ك�رسيك رائد يف امل�ساهمة يف اجلهود الوطنية الرامية اإىل تلبية احتياجات 

املجتمع القطري، والبحث عن حلول يف مواجهة التطور والتقدم ال�رسيع الذي 

ت�سهده الدولة. ومن خلل مبادراته اجلديدة واأن�سطته، اأبرز املعهد قدرته 

وخربته يف جمال البحوث امل�سحية ور�سد تغريات الآراء والت�سورات داخل 

املجتمع ل�سالح مواطنيه ووا�سعي ال�سيا�سات.

 وقد ا�ستملت اإجنازات املركز على اإطلق الدرا�سة امل�سحية  القطرية الربع 

�سنوية، وبيان نتائج امل�سوحات ذات ال�سلة باملجتمع القطري وتعزيز  

التعاون والتن�سيق مع  احتاد م�سح القيم العاملية.

مم امل�سح القطري الربع �سنوي – والذي يعترب اأداة املعهد الرقابية-   وقد �سُ

وابتداأ العمل به يف �سبتمرب،  ليقدم راأيًا عامًا غري متحيز  حول اأ�سئلة وق�سايا 

تهم ال�سالح العام يف قطر مع توفري  ما يلزم من معلومات اجتماعية 

واقت�سادية وثقافية وا�سرتاتيجيات التقطري. وي�ستخدم امل�سح نظام ات�سال 

ل جمع معلومات دقيقة يف الوقت املحدد  هاتفي حمو�سب وهو ما ي�سهرّ

وموائمة وتعديل طرح الأ�سئلة على اأ�سا�ص ما ي�سل من اإجابات.
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 يقوم على الدرا�سة امل�سحية املذكورة  والتي ت�ستغرق حوايل 15 دقيقة فريق 

متخ�س�ص من الباحثني واخلرباء من خلل مراكز ات�سالت املعهد احلديثة، 

يتم خللها احل�سول على تغذية راجعة واإجابات من املواطنني واملقيمني من 

ذوي الدخول املرتفعة واملتدنية،  لقيا�ص ومعرفة اآرائهم يف اأمور وق�سايا 

ذات اأهمية عامة. كما وتت�سمن الدرا�سة عن�رساً دميوغرافيًا  وكذلك تقييمًا 

لروؤى امل�ستجيبني حول ق�سايا ذات �سلة بنوعية احلياة، وثقة امل�ستهلك، 

واملرور، والتاأمني ال�سحي، واأمور عامة تهم املجتمع القطري. 

يف اجلولة الأوىل من الدرا�سة، �سمت العينة الع�سوائية 1582 م�ستجيبًا من 

املواطنني القطريني ووافدين من ذوي الدخول املرتفعة واملتدنية، وكان  

ال�سوؤال يتعلق بو�سعهم املايل ال�سخ�سي وجممل القت�ساد يف دولة قطر. 

 

اأظهرت النتائج الربع �سنوية التي ُن�رست يف مار�ص ومايو تفاوؤًل اقت�ساديًا 

واجتماعيًا عاليًا بني الفئات الثلث. وميكن اعتباره موؤ�رساً هامًا يفيد 

�سانعي ال�سيا�سات والقرارات يف قطر ويف املجتمع ب�سكل عام، وفق القيم 

والأهداف الواردة يف روؤية قطر 2030 وا�سرتاتيجيات التنمية املختلفة. 

ومن الدرا�سات امل�سحية املدفوعة باحتياجات املجتمع والتي اأجريت يف 

العام املا�سي، م�سح ال�سحة، وا�ستخدام النفقات بالتعاون مع املجل�ص 

الأعلى لل�سحة وهي الدرا�سة التي جترى للمرة الثانية على ا�ستخدام ونفقات 

وخدمات ال�سحة يف قطر، والتي تربز جمالت التميز والتح�سن. وقد ا�ستملت 

الدرا�سة امل�سحية التي ا�ستغرقت �سهراً كامًل ) مايو- يونيو 2014( على 

ا�ستبيان  تناول عنا�رس  دميغرافية واجتماعية واقت�سادية و�سلوكية. �سملت 

العينة الع�سوائية حوايل 4000 اأ�رسة وفرد من قطاعات و�رسائح جمتمعية 

خمتلفة، عرب مقابلت حول موا�سيع متعلقة بال�ستخدام املتزايد للخدمات 

ال�سحية، وتغطية التاأمني ال�سحي والنفقات على �سحة الأفراد والأ�رس   

واخلدمات التي يقدمها  قطاع الرعاية ال�سحية لل�سكان. 

 خلل العام الدرا�سي، وا�سل املعهد تعزيز حمفظة البحث امل�سحي بعدد 

من الدرا�سات التي تتناول قطر وال�سواغل الإقليمية مثل العملة اخلليجية 

املوحدة، واحلياة يف قطر، وراأ�ص املال الجتماعي يف قطر، والتعليم، والنوع 

الجتماعي، والعمال املهاجرين. وقد �ساعد تعاون املعهد وتن�سيقه مع 

تقرير التناف�سية العاملية للمنتدى القت�سادي العاملي، وم�سح القيم العاملي 

)WVS( وم�رسوع الباروميرت العربي على تقدم البحوث يف قطر واملنطقة 

على نطاق اأو�سع، وتوفري اإح�ساءات اأ�سا�سية للم�ساعدة يف �سياغة ال�سيا�سات 

وحتديد الأولويات الوطنية. 

ويف �سوء علقة املعهد املتطورة مع م�سح القيم العاملي، ا�ست�ساف املعهد 

املوؤمتر العاملي مل�سح القيم العاملي2014 واجتماع الهيئة العامة ال�سنوي 

يومي 28و 29 اإبريل ح�رسه 45 باحثًا من 40 دولة يف اإفريقيا واآ�سيا 

واأوروبا وال�رسق الأو�سط ومن اأ�سرتاليا ونيوزيلندا.  

و�سهدت الفعالية الإطلق الر�سمي ملجموعات البيانات اخلا�سة باجلولة 

ال�ساد�سة من م�سوحات م�سح القيم العاملي 2010-2014، والتي �ساهم فيها 

املركز  مبعلومات عن قطر والكويت والبحرين من بني 60 دولة، يف اأكرب 

جولة يف تاريخ م�سح القيم العاملي.

ر م�سح القيم العاملي لأول مرة نافذة لتبني مواقف وتوجهات املواطنني  ويوفِّ

القطريني، حيث يقوم بو�سع النتائج يف �سياق دويل، ومقارنتها مع مثيلتها 

يف دول اخلليج  والدول العربية والغرب.

بداأ تعاون املعهد مع م�سح القيم العاملي عام 2010، عندما دخل املعهد يف 

اجلولة ال�ساد�سة من امل�سوحات. كما ا�ست�ساف املعهد اجتماع الهيئة العامة 

ال�سنوي عام 2013. 



 �سمل تعاون املعهد كذلك موؤ�س�سات اأخرى مبا يف ذلك مناق�سات الطاولة 

امل�ستديرة التي ا�ستمرت يومني حتت عنوان »العمالة املهاجرة يف دول اخلليج 

العربي:  ق�سايا وبيانات ووثائق واأبحاث« يومي 9 و10 مار�ص بتنظيم 

م�سرتك مع مركز  درا�سات اخلليج وبرنامج اأ�سواق العمل اخلليجية والهجرة،  

وهو م�رسوع م�سرتك بني مركز درا�سات اخلليج ومركز �سيا�سة الهجرة 

يف معهد اجلامعة الأوروبية. وقد ح�رس الفعالية عدد كبري من الباحثني 

وامل�سوؤولني بقطر واخلليج والعامل.

و�سملت املو�سوعات التي مت تناولها ا�سرتاتيجيات لتاأميم القوى العاملة 

يف قطر ودول جمل�ص التعاون اخلليجي الأخرى، ف�سًل عن احلاجة اإىل 

�سيا�سة هجرة مرتكزة على الأدلة. و�سعى امل�ساركون اإىل حتديد ا�سرتاتيجية 

لتعزيز اأ�سواق العمل ودرا�سات الهجرة  يف جمتمع اخلليج العربي، وحتديد 

خطة لزيادة احلوارات ال�سيا�سية بني اخلليج العربي والأكادمييني الدوليني، 

واملوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية، كو�سيلة لتعزيز اأ�سواق العمل القائمة 

على الأدلة و�سيا�سات الهجرة.

اأكدت املائدة امل�ستديرة موقف املعهد الريادي يف طرح الق�سايا ذات ال�سلة 

باملجتمع القطري ومنطقة اخلليج، على نطاق اأو�سع، والنخراط يف احلوار 

الدويل لتطوير اأفكار و�سيا�سات مبتكرة للتحديات امل�ستمرة.

يف جمال البحوث، ا�ستمرت اأن�سطة املعهد على قدم و�ساق خلل العام 

 الدرا�سي، حيث فاز املعهد مبنحتني بحثيتني من  اأ�سل 5 مقرتحات

مل�ساريع بحثية كان قد تقدم بها �سمن برنامج الأولوية الوطنية للبحث 

 العلمي NPRP، اأي بن�سبة جناح تعادل )40٫0%( يف اإطار الدورة ال�سابعة

من الربنامج.

اإىل جانب البحث، ي�سكل التدريب جزءاً ل يتجزاأ من نطاق عمل املعهد. ومنذ 

اإنطلقة املعهد يف عام 2008، جعل املعهد مو�سوع بناء القدرات �سمن 

منهجية البحث اخلا�ص به، وحمط تركيز عمله. فمن ت�سميم امل�سح لتحليل 

البيانات، �سارك املعهد يف تدريب وتطوير املئات من الباحثني واأع�ساء هيئة 

التدري�ص، وطلب الدرا�سات العليا، وطلب مرحلة البكالوريو�ص. 
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 يف مار�ص، ا�ست�ساف  املعهد ور�ستي عمل تدريبيتني  ملدة اأربعة اأيام،  

تناولتا منهجية البحث واأخذ العينات، لبناء قدرات العاملني يف جمال البحث  

وت�سميم امل�سوح. ح�رس التدريب حوايل 80 متدربًا من الح�ساءات ومن 

جمالت اأخرى متنوعة، من خمتلف املنظمات التي تتخذ من الدوحة مقراً 

لها واأخرى اإقليمية، حيث ا�ستفاد احلا�رسون من فر�سة التدريب والتوجيه 

من باحثي املعهد وباحثي معهد البحوث الجتماعية يف جامعة ميت�سجن 

)UM(، وخ�سو�سًا يف جمال  ا�ستخدام احلزمة الح�سائية للعلوم  الجتماعية 

يف ت�سميم البحث و�سياغة الفر�سيات، واختبارها وجدولتها، ومبادئ اأخذ 

العينات والتعارف عليها والتعامل معها مبزيد من العمق يف التطبيق العملي 

للمفاهيم. وعقدت كذلك ور�سة عمل ثالثة يف مايو  على مدى اأربعة اأيام،  

قدمها خرباء معهد البحوث الجتماعية من جامعة ميت�سجن حيث مت تعريف 

امل�ساركني باأ�ساليب تقييم امل�ساريع الكمية والنوعية.

خلل العام الدرا�سي، اأ�ساف املعهد جمموعة جديدة من اخلدمات منها 

على �سبيل املثال ل احل�رس  اأر�سفة البيانات، والو�سول اإىل قواعد بيانات 

ال�ستبانات، ودعم  املقرتحات،  اإىل قائمة متزايدة من اخلدمات ذات ال�سلة 

بامل�سوحات املقدمة للمنظمات والأ�سخا�ص املهتمني.

بدعم من جمل�ص ا�ست�ساري ال�سيا�سات املكون من كبار املهنيني من ذوي 

اخلربات الوا�سعة يف القطاعات ذات ال�سلة بر�سالة املعهد، ا�ستمر املعهد 

بالتعاون مع احلكومة وقطاع الأعمال وال�سناعة والأو�ساط الأكادميية 

وقطاعات املجتمع املدين، لتعزيز التزامه بتوفري بيانات �سليمة وموثوق بها 

لتوجيه �سياغة ال�سيا�سات، وحتديد الأولويات والتخطيط القائم على الأدلة 

يف قطر واملنطقة على نطاق اأو�سع.




