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عضو مجلس إدارة رابطة الخريجين

الخريجة آمال المناعي تتحدث
لـ «الخريجون»

• جامعة قطر تسير بخطوات حثيثة لتوفير الخبرات المناسبة
لسوق العمل القطري
• يحق لنا أن نفتخر بأن جامعة قطر قد ساهمت في تكوين أعالم
الدولة وقياداتها
• تمثل جامعة قطر أهم المراحل في حياتي وفي تكويني
المهني
• للخريجين أقول لهم التخرج يعني دخولكم لمدرسة الحياة
أكدت الفاضلة آمال المناعي المدير التنفيذي لدار اإلنماء
االجتماعي ،عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،
وإحدى الخريجات المتميزات لجامعة قطر ،أن جامعة قطر تسير
بخطى حثيثة لتوفير المجاالت المناسبة لسوق العمل القطري
خصوصا في قطاعات الطاقة والصناعة واالقتصاد .
وأوضحت المناعي في لقاء خاص مع مجلة ( خريجون ) أن كليات
الهندسة واإلدارة واالقتصاد واآلداب والعلوم بمجاالتها المختلفة،
وتكنلوجيا المعلومات المطبقة فيها ،تساهم في مجاالت مهمة
في توفير الطاقات البشرية المتمكنة والمدربة ،والقادرة على
خدمة الدولة في مجال الصناعة ،وكذلك في القطاع التجاري
والقطاع الخاص والعام.
وفيما يلي أبرز ما قالته آمال المناعي في لقائنا معها:
الفاضلة آمال المناعي نرغب في أن تحدثينا بداية عن مسيرتك
التعليمية؟
حاصلة على ماجستير إدارة أعمال من كلية إدارة األعمال من
الجامعة األمريكية ببيروت ،وكنت قد حصلت قبل ذلك على
شهادة البكالوريوس من كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة قطر،
باإلضافة إلى دبلوم عالي في السياسة واإلدارة العامة ،من جامعة
لندن.
ماذا بخصوص التدرج الوظيفي والمناصب التي تتولينها
حاليا؟
عملت كمدرسة بالمرحلة الثانوية ،ثم انتقلت لمؤسسة قطر دار
تنمية األسرة في العام  1997كرئيس لقسم الوحدات التدريبية ،ثم
مديرة إدارة العالقات العامة ،وبعدها وحتى اليوم المدير التنفيذي
لدار اإلنماء االجتماعي ،وهي من المنظمات االجتماعية التنموية
غير الربحية ،والتي تهدف بشكل أساسي إلى تطوير قدرات األسر
في المجتمع القطري.
كونك عضو بمجلس إدارة رابطة الخريجين ،حدثينا عن دور
جامعة قطر في حياتك؟
تمثل جامعة قطر أهم المراحل في حياتي وفي تكويني المهني،
كنا شعلة من الحماس للتعلم وللخروج إلى الحياة العملية برؤى
اوسع ،وقد منحتني جامعة قطر كل ذلك ،فبجانب المعرفة فقد
كانت فترة مالئمة لالنفتاح على الثقافات األخرى ،وعلى الحوار مع
اآلخر ،ويحق لنا ان نفتخر بأن جامعة قطر قد ساهمت في تكوين
أعالم الدولة وقياداتها.

ما هي الشخصيات التي تأثرت بها في الكلية اثناء فترة
الدراسة من األساتذة والزمالء؟
بالطبع كان هنالك أساتذة لهم أثر كبير في توجهاتي المعرفية،
والحياة الجامعية تتميز عن المراحل السابقة لها بما تتيحه من
فرص إليجاد عالقات قوية قائمة على الفكر ،عالقات أعمق يتخللها
نقاشات فكرية وجوهرية عن الوطن ،وفيما يختص بحياتنا ووضعنا
كنساء ،كنا أربع زميالت دراسة أتاحت لنا هذه العالقة بحكم الوقت
الممنوح كناضجات ،بقضاء وقت أطول مع بعضنا أكثر مما كنا
نقضيه مع أسرنا ،كنا نخطط للمستقبل معا ،كنا نعيش الواقع
الجامعي بكل ما يتضمنه من حضور للمحاضرات ،أبحاث ،مذاكرة،
رحالت ترفيهه وثقافية.
هل استفدت في مجال األعمال من دراستك بجامعة قطر ؟
نعم بالتأكيد فالدراسة الجامعية تتألف من التعلم والتمكن من
تخصص معين أختاره ضمن التخصصات المختلفة في الجامعة،
كما أنها تقدم للطالب أدوات وآليات يستطيع بها أن يدخل على
مفاهيم وعلوم في مجال عمله الذي سيمتهنه بعد التخرج ،أما
التجويد واإلجادة في العمل فهي مسؤولية اإلنسان نفسه ،فهو
المسؤول عن تطوير ذاته وتمكينه من أداء عمله بشكل متميز.
هل ترين أن الجامعة تساهم في خدمة القطاع الصناعي
والتجاري في قطر بالشكل المطلوب؟
نعم والحمد هلل ،فجامعة قطر تسير بخطى حثيثة لتوفير المجاالت
المناسبة لسوق العمل ،خصوصا في قطاعات الطاقة والصناعة
واالقتصاد ،وكليات الهندسة بمجاالتها المختلفة وتكنولوجيا
المعلومات واالقتصاد ،كلها مجاالت مهمة ،والجامعة تساهم
في توفير الطاقات البشرية المتمكنة في مجال الصناعة ،وكذلك
القطاع التجاري ،والقطاع الخاص ،ومؤخرا هنالك مراكز عديدة
للبحوث ،والتي بال شك سيكون أثرها عظيما في االرتقاء بهذه
القطاعات ومقابلة احتياجاتها.
كلمة أخيرة تودون توجيهها للطالب والخريجين؟
للطالب أقول لهم يكمن سر النجاح في تعظيم التطلعات،
فلتجعلوا السماء هي السقف لحدود طموحاتكم ،امامكم فرص
عظيمة توفرها لكم الدولة ،سواء من خالل نظم التعليم أو من
خالل فرص الترقي المهني.
والحاسم في الوصول إلى األهداف هو النجاح في إدارة الوقت،
ال تجعلوا الحياة الجامعية فرصة للحفظ بل للتمعن والتحليل
واالكتشاف ،تحسسوا مواهبكم وقدراتكم واعملوا على صقلها،
فجامعتنا مزودة بإمكانيات تتيح لكم ذلك ،استفيدوا واستمتعوا
بكل لحظة تقضونها في الجامعة ،وأنا أعني كل لحظة ،في
قاعات الدراسة ،المكتبة ،األنشطة الطالبية ،الفعاليات والبرامج
الجامعية الرياضية.
للخريجين أقول لهم التخرج يعني دخولكم لمدرسة الحياة ،حيث
مجال أرحب للعلم والتعلم ،داوموا على القراءة ،كما أتمنى
أن يكون يوم التخرج هو أول يوم في خدمة الوطن وخدمة
مجتمعكم الذي ينتظركم طوال سنوات الدراسة ،كما بودي أن
أؤكد عليهم أن يأخذوا وقتهم الكافي في العمل والتمكن من
الخبرة العملية ،وأن ال يترددوا في الوقت المناسب من استكمال
درجات أعلى في الدراسة ،لمزيد من التمكن والخبرة.
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جائزة الخريج
الشاب المتميز 2014
تهدف جائزة جامعة قطر للخريج الشاب
المتميز ،إلى تكريم خريج قام بتقديم
مساهمة متميزة لمجتمعه ،أو مكان عمله،
بما يعكس قيم ومستوى تعليم جامعة
قطر ،ويبعث الفخر في طلبة الجامعة،
وأعضاء هيئة تدريسها وموظفيها.
نحن بحاجة اليكم لتكريم سفراء جامعة قطر!
شاركونا بترشيحاتكم بدءا من العاشر من إبريل
وحتى العاشر من يونيو لعام 2014
لتسجيل ترشيحاتكم يرجى التواصل معنا عبر البريد
اإللكتروني alumni@qu.edu.qa
ولمزيد من المعلومات حول الجائزة ،زوروا موقعنا اإللكتروني
www.qu.edu.qa/alumni
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جائزة الخريــج الشــاب
المتميــز 2013
الفائز األول
الخريج /عيسى علي المناعي
بعد مسيرة مهنية ناجحة في منصب رئيس شؤون السالمة في
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ،انضم
السيد /عيسى المناعي إلى مؤسسة روتا كمدير أول للعمليات،
وبعدها تمت ترقيته لمنصب القائم بأعمال المدير ،ومن ثم تعيينه
في منصب المدير التنفيذي.
تخرّج عيسى المناعي من جامعة قطر ،حائز على درجة بكالوريوس
في الهندسة الميكانيكية ،باإلضافة إلى درجة الماجستير في إدارة
األعمال التي نالها من جامعة نيوكاسل أبون تاين.
التطوعية والخيرية ،كما حاز
شارك عيسى في العديد من األعمال
ّ
على لقب "أفضل متطوع" في ألعاب غرب آسيا في الدوحة عام
.2005
الفائز الثاني
الخريجة  /أمينه عبدالعزيز الكعبي
تخرجت أمينة من جامعة قطر ،حاصلة على درجة البكالوريوس
في التربية البدنية وعلوم الرياضة ،عملت كمعلمة للتربية البدنية،
ومن ثم عملت كمدرب للمدربين من خالل طرح دورات معايير
التربية البدنية لمدرسين ومدرسات المدارس المستقلة.
شاركت أمينة في اليوم األولمبي المدرسي كمدرب وحكم
لمعظم األلعاب ،وحصلت على المركز األول في تدريب كرة القدم
على مدى أربع سنوات ،على مستوى المدارس االبتدائية ،وحصلت
على التفوق الرياضي لسنة  ، 2009عدا عن مشاركتها في العديد
من الدوريات.
ساهمت أمينة في العديد من األعمال التطوعية وهي نائب رئيس
الفرع الرياضي برابطة خريجي جامعة قطر ،وتعمل حالي ًا كموظفة
في إدارة األنشطة الطالبية بجامعة قطر كأخصائي تدريب
منتخبات رياضية .
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أخبار الخريجين في الصحافة

أعلنت شركة «ميرسك قطر للبترول» عن تعيين الشيخ جاسم بن
سعود آل ثاني الذي انضم للشركة عام  ، 2011مديراً جديداً لقسم
التقطير ،خلف ًا للمهندس فوزي العجي الذي سيتولى مسؤوليات
منصب جديد في الشركة ،بعد إدارته شؤون التقطير طيلة
السنوات الخمس الماضية.

حصل الباحث القطري هاشم السيد على درجة الدكتوراه في
المصارف اإلسالمية من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة ،وكان
موضوع الرسالة دراسة وتطوير وتحليل األدوات اإلستثمارية لدى
البنوك اإلسالمية مع تجربة تطبيقية للمصرف اإلسالمي والدولي
اإلسالمي في دولة قطر في الفترة من  1999إلى .2009

تحت عنوان «من هو ناصر الخليفي في الحقيقة؟» خصصت
مجلة «ليكيب» الفرنسية في عددها األخير تحقيق ًا عن ناصر
الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ،الذي وصفت مشواره
الشخصي والمهني في ست صفحات ،معتبرة أن هذا الشخص
الكتوم أصبح ،خالل عام ْين ،الرجل األكثر قوة في عالم كرة القدم
الفرنسية .وذكرت المجلة أن شخصية ناصر الخليفي تثير إعجاب
الجميع بفضل دماثة خلقه ،وأناقته.
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دعمت «ساسول قطر» المواطنة القطرية فاطمة المهندي
لحضور قمة « ،»One Young Worldوالتي عقدت في جوهانسبرج
في جنوب إفريقيا ،خالل الفترة من  2وحتى  5أكتوبر .وقد أظهرت
المهندي ،التي تعمل في التخطيط المؤسساتي في شركة قطر
للغاز قدرات قيادية في تناولها لمسألة التعامل مع المخلفات
البيئية من خالل نشاطاتها كرائدة أعمال.

أعلنت شركة « »SNC-Lavalinللمقاوالت عن تعينها للدكتور
هشام محمود كرئيس البنية التحتية للمجموعة ،وسوف يتولى
منصبه الجديد في أوائل عام  .2014سيشرف الدكتور هشام على
كل االعمال المتعلقة بالبنية التحتية العالمية و النقل والصيانة.

أعلنت شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة «قطر
للمشاريع» عن تعيين السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ًا
تنفيذي ًا للشركة .جدي ٌر بالذكر أن السيد آل خليفة يتمتع بخبرة كبيرة
في التعامل مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ،حيث كان
يشغل منصب «المدير التنفيذي لالستراتيجيات وتطوير األعمال
في بنك قطر للتنمية» ،كما يترأس مجلس إدارة مركز «بداية»
لريادة األعمال والتطوير المهني ،وعضو مجلس إدارة «حاضنة قطر
لألعمال».
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مشاريع
التخرج

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
قسم الدعوة واإلعالم
اليوم الدعوي المفتوح ( -اكتشف النور)
وضحة سعد الهاجري  -روضة محمد القحطاني  -صباح عبداهلل اليزيدي
 عيدة عايض القحطاني  -منيرة عبدالعزيز آل ثاني  -أمامة فاروقالرحماني
حصل مشروع (اكتشف النور) على الدعم من قبل مؤسسة راف ،والمركز
الثقافي اإلسالمي (فنار) .ويهدف إلى تقديم اإلسالم والتعريف به بين
شريحة لم تتعرف على اإلسالم من مصادره ،فكان هذا اليوم الذي من خالله
استخدمت المعرفة النظرية والتطبيقية التي حصلت عليها الطالبات ،من
دراستهن للدعوة ولإلعالم ،ثم كان تقديمها في قالب عملي.
كلية اآلداب والعلوم
قسم اإلعالم /عالقات عامة
حملة سالمة
وفاء الفالسي ،وضحه النصر ،روضة النعيمي ،منيرة السليطي
الغرض من هذه الحملة هو نشر الوعي في دولة قطر ،عن الجرائم
اإللكترونية ،واختراق اإلنترنت ،وذلك ليتم اتخاذ اإلجراءات الفعالة في اإلبالغ
عن المشكلة ،والهدف من المشروع الحد من ظاهرة سرقة الحسابات
(البريد االلكتروني ،حسابات التواصل االجتماعي).
وتعزيز برامج تساعد على محاربة جرائم اإلختراق اإللكترونية ،عن طريق إنشاء
نظام اإلبالغ الفوري ليتم استعادة الحساب المخترق.
قسم اإلعالم /عالقات عامة
صحفي قطر
عائشة جاسم ،فاتن عاشور ،سارة الهاجري ،وضحى العذبة
الغرض من مشروع حملة صحفي قطر ،هو توعية الطالب الملتحقين
بقسم اإلعالم بأهمية الصحافة المطبوعة كمسار تخصصي مهم في
قسم اإلعالم ،وتغيير وجهة النظر الخاطئة للشباب القطري عن تخصص
الصحافة.
قسم اإلعالم :إذاعة وتلفزيون
سوق الجبرة
سلمى المهندي ،ومزدلفة يوسف
يظهر الفيلم الطريق الذي تسلكه الخضروات وبعض المنتجات األخرى من
المزرعة حتى وصولها إلى ما يعرف بالسوق المركزي .يستعرض الفيلم
بشكل مفصل حجم العمل الذي يحتاجه المنتج الزراعي قبل وصوله
إلى السوق .الفيلم صامت من فئة األفالم التقليدية أو ما يعرف بالسينما
المباشرة .وسيعرض في مهرجان الجزيرة لألفالم الوثائقية هذا العام.
بكرا أحلى
عزة صالح األمين ،وأسماء عبد المجيد
( غدا أفضل)  :برنامج تلفزيوني يتناول تطور نظام التعليم في قطر،
ويناقش مع عدد من الخبراء أوجه االختالف بين المدارس الحكومية
والمدارس المستقلة .يتضمن الفيلم عددا من المقابالت مع طلبة
ومعلمين من المدارس الثانوية ،ويستخدم صورا وشرائط فيديو أرشيفية
إلثراء البرنامج.
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برنامج دراسات الخليج
اسم طالب الدراسات العليا  :أوزغور باال
استطالع الشارع الخليجي تجاه برنامج ايران النووي
الفائز بالمرتبة األولى في جائزة الدراسات العليا بجامعة قطر للمنح
والبحوث المتميزة.
قسم العلوم الصحية
تأثير البيتا -كاتينين على الخاليا الجذعية لسرطان الكبد.
الطالبات  :أميمة عبد اهلل الساعي  -نجاح عبد السالم الفقيه
حصلت على جائزة أفضل ملصق طالبي في فئة البحث الحيوي
الطبي لعام  ،٢٠١٢في المنتدى البحثي السنوي لمؤسسة قطر.
يُعتبر سرطان الكبد أحد أخطر أنواع السرطان بالعالم ،مسبب ًا
أكثر من  ٥٠٠.٠٠٠حالة وفاة سنوي ًا .وعالوة على ذلك ،هو سادس أكثر
سرطان شيوع ًا في منطقة الخليج العربي.
قسم العلوم البيولوجية والبيئية
لحمدة أبو جسوم  -ماجستير العلوم في العلوم البيئية
الكادميوم ينظم التعبير ونشاط األلفا األدرينرسبتر باألوعية
الدموية و النمط الظاهري لخاليا العضالت الملساء
الفكرة من وراء المشروع  :إن تلوث البيئة بالمعادن الثقيلة تؤثر
على الهواء والماء والتربة وتتراكم في النباتات والحيوانات
واألجهزة ،و تصل إلى اإلنسان من خالل السلسلة الغذائية .وكانت
هذه الدراسة تهدف للتحقيق في دور واحد من المعادن الثقيلة
وهو الكادميوم على صحة الحيوان ،وخاصة على مستقبالت
األوعية الدموية وخاليا العضالت الملساء.
نورة عبداهلل النعيمي  -ماجستير العلوم في العلوم البيئية
قياس و نمذجة تلوث الهواء بثاني اوكسيد النيتروجين المرتبطة
بحركة المرور في قطر
توج بجائزة أفضل عرض ملصق في الطاقة والبيئة في مؤتمر
َ
مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2013
الفكرة من وراء المشروع :تمر قطر بنمو سريع في كل من
السكان ،وحركة المرور ،ولذلك تأثير على نوعية الهواء في البالد.
حاليا ال توجد دراسات أجريت في كل قطر على مستويات ملوثات
الهواء المرورية ذات الصلة ،لذلك كان الهدف الرئيسي من هذه
الدراسة بناء خط أساس لتلوث الهواء بحركة المرور ،ذات الصلة
في قطر من خالل رصد و نمذجة االنبعاثات.
كلية الهندسة
المشروع األول :قسم الهندسة الميكانيكية
خالد الكستي  ،سيف اإلسالم محمود
توليد الطاقة الكهربائية في قطر من خالل ضخ الطاقة الحرارية
األرضية تخصص هندسة ميكانيكية. ،
حازوا على المركز األول في مجال البحوث العلمية والتي تضمنت
بحوثا إجبارية في مجال الطاقة المتجددة خالل الملتقى العلمي
األول للشباب الذي نظمته إدارة األنشطة والفعاليات الشبابية
بوزارة الثقافة والفنون والتراث خالل الفترة من  17إلى  19مارس .2013
تتمثل فكرة المشروع في إنشاء دراسة جدوى متكاملة عن إنشاء
محطة إلنتاج الطاقة من الحرارة األرضية في قطر .وبعد التأكد
من فعالية المشروع تم تصميم نموذج للمحطة باستخدام عدة
برامج هندسية متخصصة بإمكانها حساب قدرة المحطة من إنتاج
الكهرباء و تكلفة إنتاجها باإلضافة إلى إمكانية تغيير مكونات
المحطة حسب رغبة الجهة المستفيدة.
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المشروع الثاني  :قسم الهندسة الكهربائية:
شبكات اإلستشعار الالسلكية المعتمدة علي أنظمة حصاد
الطاقة الشمسية
هنيدة محمود و فاطمة شاموغ
حازوا على المركز الثاني في مجال البحوث العلمية والتي تضمنت
بحوثا إجبارية في مجال الطاقة المتجددة خالل الملتقى العلمي
األول للشباب الذي نظمته إدارة األنشطة والفعاليات الشبابية
بوزارة الثقافة والفنون والتراث خالل الفترة من  17إلى  19مارس 2013
الهدف الرئيسي لشبكة االستشعار الالسلكية والتي تتألف من
عدة نقاط لالستشعار ،هو رصد مختلف المعالم المنتشرة عادة
في التطبيقات المدنية والعسكرية ،مثل الكشف عن الكوارث
الطبيعية ،ونظام الرعاية الصحية ،ونظام مراقبة حركة المرور،
ونظام أمن األبنية.

المشروع الثالث :قسم الهندسة الكهربائية
إسماعيل علي زاده ،محمد مشتهى ،عبداهلل زيارة ،و خالد فريد
عبداللطيف.
تصميم وتطوير منصة الدوار الرباعية الذاتية الحكم للمشاركة في
المسابقة الدولية للروبوتات الجوية
حازوا على أفضل تبادل أكاديمي دولي في المسابقة الدولية
للروبوتات الجوية والتي عقدت في الصين .2013
الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تصميم رباعية الدوار،
والقادرة على أن تحوم بشكل مستقل ،والتعرف على األهداف.

المشروع الرابع :من قسمي الهندسة الميكانيكية والكهربائية
خالد محسن العذبة (من قسم الهندسة الميكانيكية)
ناصر ماهر النونو (من قسم الهندسة الكهربائية)
سيارة اقتصادية ماراثونية تعمل بالطاقة الشمسية
حازوا على المركز الثالث في مسابقة االبتكارات العلمية ،والتي
تضمنت ابتكارات إجبارية في مجال الطاقة المتجددة ،وذلك عن
مشروع «سيارة اقتصادية ماراثونية تعمل بالطاقة الشمسية»
خالل الملتقى العلمي األول للشباب الذي نظمته إدارة األنشطة
والفعاليات الشبابية بوزارة الثقافة.

المشروع الخامس :قسم الهندسة الكيميائية
حنين وديع عبدالرازق  -محمد صالح شرير  -نبأ صفا العزاوي
إدارة الكربون :حلول إقليمية قائمة على أساس استخدام ثاني
أكسيد الكربون وعملية التكامل
حازوا على المركز الثاني في مسابقة عين لالبتكار ،ضمن محور
البيئة ،والتي اقيمت خالل المؤتمر السنوي الثاني للشبكة العربية
لالبتكار والتي عقدت في االردن .2013
قدم فريق الباحثين فكرة مبتكرة في مجال إدارة الكربون ،بحيث
ابتكروا منهجية جديدة للمساعدة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون للبيئة ،وذلك عن طريق استخدام ثاني اكسيد الكربون
بحد ذاته في العمليات الصناعية بد ًال من تخزينه أو نقله ،وبذلك
يكون حال اقتصادي ًا وغير ضار للبيئة.
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البحث عن وظيفة
للخريجين والخريجات
يعمل مركز الخدمات المهنية بجامعة قطر ،على
البحث عن أنسب الوظائف لخريجي الجامعة ،عن
طريق التواصل مع مختلف القطاعات ،والجهات
بالدولة ،و ترشيح الخريجين بحسب تخصصاتهم.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحة مركز الخدمات
المهنية على موقع الجامعة www.qu.edu.qa
أو عن طريق االتصال باألرقام التالية:

هاتف+974 44033883 / 3885 :
البريد اإللكترونيcareerservices@qu.edu.qa :
العنوان البريدي :مركز الخدمات المهنية
قطاع شؤون الطالب
جامعة قطر
ص.ب2713 .
الدوحة  -قطر

@Qu_Alumni

@AlumniQU

Qatar University Alumni
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مواهــب
الخريجيـــن
صناعة أالفالم
عبدالعزيز حسين السعدي  -علوم حاسب آلي -خريج دفعة 2009

www.hazawi.com
twitter: @hazawi

نقطة انطالقتنا هي اهتمامنا المشترك باألفالم القصيرة في
احد المراكز الشباب عام  2004فكانت بدايتنا على مستوى مرتادي
المركز .ومن ثم كانت لنا انطالقة اخرى عبر شبكة االنترنت من
خالل موقع يوتيوب.
أهم مشاريعنا
 )1أفالم قصيرة  :هكذا علمتني اللقافة – يوم ضبابي 2
 )2أعمال توعوية :ال تفقد أحبابك و أيضا مشاريع تخرج طالب
جامعة قطر.meet islam – discover the light :
ثالث عوامل ساعدت في التميز في هذا المجال حب فريق
العمل لما يقومون به – انفتاحنا على الشباب و أفكارهم – دعم
المؤسسات والمهتمين.
جملة أوجهها إلى من يود اإلنخراط في هذا المجال «قوة األفكار في
بساطتها التي ستتغلب على مشكلة اإلمكانيات المحدودة».

فن إالختراع
محمد جاسم الكواري  -إدارة عامة (للعسكريين) ،إدارة واقتصاد –
خريج دفعة 2005
الفائز بالمركز الثاني في برنامج نجوم العلوم في نسخة 2013
twitter: @ALLEZEEM

نقطة انطالقتي بدأت منذ كنت طالب ًا في الجامعة ،حيث نمت في
روح اإلبداع ،وإيجاد الحلول المناسبة لكيفية تسخير التقنية لخدمة
اإلنسان ،ففي عام  2008عندما كنت العب ًا ثم أصبحت حكم ًا في
اإلتحاد القطري لكرة القدم ،التقت روح اإلبداع مع المبادرة ،فقررت
أن أقدم على حل مناسب لتحديد عبور الكرة لخط المرمى بكامل
محيطها فبدأت على تطوير المشروع إلى اآلن.
( تقنية خط المرمى  ) i7يعتبر من من أهم و أقرب اإلختراعات إلى
قلبي حيث كان وقتها أول مشروع لي.
ثالث عوامل ساعدتني في هذا المجال
 .1صقل الموهبة :حيث تبلورت تربية الوالدين للعقل المبدع،
عندما رأو ثمارها في ابنهم الذي لطالما كان شغله الشاغل إيجاد
الحلول الحديثة و المناسبة لكل المعضالت.
 .2البيئة المناسبة  :تعتبر دولة قطر األرض الخصبة لتنمية وتجربة و
إنتاج اإلختراعات واإلبتكارات وعنصر فعال جداً في دعمها وتشجيعها.
 .3التعليم الفعال  :نشأت في بيئة تعليمية قوية بعض الشي،
وهي جامعة قطر ،وبالتالي عادت علي بالفائدة الكبيرة ،ثم بعد
ذلك اشتركت في برنامج نجوم العلوم و الذي يعد في محتواه
(جامعة و معلم لكل التخصصات) ،و تخرجنا منه بأعلى الشهادات
وهي الهندسة و التصميم وإدارة األعمال في أقل من  ٣شهور فقط.
جملة أُوجهها إلى من يود اإلنخراط في هذا المجال ”قطر تستحق
األفضل ،و نحن نتعلم من األفضل ،و نحصل على األفضل ،فيجب
أن يكون رد الجميل هو ( تحقيق الرؤية األفضل ) ،و هي أهداف رؤية
قطر الوطنية . 2030
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فن التصوير الضؤيي
جاسم ٔاحمد العمادي  -تخصص تاريخ  -علم اجتماع ( كلية اآلداب
والعلوم ) – خريج دفعة 2013
Blog : jassimphoto.wordpress.com
twitter : @jassimphoto
Instagram : @jassimphoto

نقطة انطالقتي :ارتبطت بالفن بجميع أنواعه منذ طفولتي،
كالرسم والفنون التشكيلية عند دراستي بالمراحل الدراسية،
وانتهى بي المشوار إلى حب فن التصوير الضوئي  ،حيث بدأت
سنة  ، 2006وما زلت مستمراً للوصول لمرحلة أرضي بها ذاتي.
شاركت بعدة مسابقات على مستوى المواقع والمنتديات
اإللكترونية  ،وحصلت على مراكز متقدمة والحمدهلل ،والتحقت
بعدة دورات متخصصة في التصوير الفوتوغرافي في الجمعية
القطرية للتصوير الضوئي ،ومركز الجزيرة للتدريب والتطوير،
وتدربت مع مصوريين عالميين مثل «جو مكنالي» ،وكذلك قمت
بالمشاركة في عدة معارض على المستوى المحلي.
أهم ثالثة عوامل ساعدتني في التميز في هذا المجال  :هي حب
هواية التصوير الفوتوغرافي  .التجربة واالحتكاك مع المصورين
الذين لهم باع طويل في هذا المجال  ،التطوير باإللتحاق بالدورات
المتخصصة ومتابعة كل جديد في عالم التصوير.
جملة أوجهها إلى من يود اإلنخراط في هذا المجال «عليكم
اإلستمتاع بالصورة وعشق الهواية ورؤية العالم واكتشافه عبر
عدسة الكاميرا والبعد عن الجدال حول الكاميرات والوسائل ألنها
تعتمد على اختالف األذواق والثقافات .التغذية البصرية مهمة
للمصور باإلضافة لإلطالع والقراءة واإلنفتاح على كل الثقافات مع
التطبيق العملي واإلهتمام بالمحيط الموجود ومحاولة إبرازه ألن
هذا ما يميزنا».

فاطمة همام العبداهلل  -تخصص :لغة إنجليزية -شؤون دولية –
خريجة دفعة 2010
instagram: fatimahammam
twitter: ToOoOmaQtr

بدأت رحلتي مع التصوير منذ أن ابتعثتني جامعة قطر إلى برنامج
دراسي في إسطنبول في صيف  ،2012وشاركت من خالل مواقع
التواصل اإلجتماعي بالعديد من الصور التي من وجهة نظري
تحكي في ثناياها رواية متعددة المشاعر.
ثالث عوامل ساعدتني في التميز في هذا المجال إحتواء الجمال،
وخالبة اإليحاء ،وتنامي اإللهام ،ونصائح شقيقتي في كل التقاطة.
كلمة أوجهها إلى من يود االنخراط في هذا المجال «إن أردت التم ّيز
ثم تع ّلم ف ُنونه ل ُتتقن
في هذا المجال فعليك أن تُح ّبه أو ًال ،ومن ّ
وتحترف».
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فن تصميم أالزياء
عأيشة البديد  -تخصص إدارة األعمال -خريجة دفعة 2003
www.darz-design.com
Instagram : @darzdesign
twitter: @darzdesign

بدأت انطالقتي في مجال التصميم منذ طفولتي ،و لكن أول
انطالقة رسمية كانت في العام  ٢٠٠٠عند افتتاحي لمحل عبايات
بالسد اسمه  .blackونظرا َ لظروف شخصية و عائلية أغلقت محل
 blackبعد بضع سنوات من افتتاحه ،ألطلق في  ١٠أكتوبر  ٢٠١٠أول
عالمة قطرية مسجلة للعبايات « درز « .
مجال الموضة و الفن و الجمال يستهويني كأنثى ،وإضافة الى
إدارة دار درز لألزياء ،افتخر بإدارة مجلة حراير وهي أول مجلة عربية
تعنى بالموضة الراقية .
أهم العوامل التي ساعدتني على التميز في هذا المجال هي
طموحي ،و إصراري على النجاح ،و الوصول إلى ما أطمح إليه،
إضافة إلى ثقتي باهلل و بنفسي .
إلى كل شخص يود اإلنخراط في هذا المجال أقول « تحويل
السلبيات إلى إيجابيات ،يمنحك القوة و اإلصرار  .سر التميز هو
اإلبداع و تجنب التقليد و االلتزام بالمبادئ «

وضحى الهاجري وضحى الهاجري  -تخصص شؤون دولية ،
خريجة دفعة ٢٠١٠
Instagram: @wadha_alhajri
www.wadha.co

بدأت انطالقتي بعد تخرجي من جامعة قطر في العام  ،٢٠١٠حيث
أنشأت عالمتي التجارية ،و بدأت أقتحم مجال تصميم األزياء.
أهم مشاريعي تم اختياري من قبل مجلة فوغ إيطاليا VOGUE
لعرض تصاميمي أمام كبار مصممي األزياء ،خالل تجربة
الموضة دبي  ،2013و عرضت مجموعتين في المتحف العربي
المعاصر في الدوحة.
ثالث عوامل ساعدت في التميز في هذا المجال تمسكي بالهوية
القطرية في التصميم ،و البساطة ،واالهتمام بالجودة.
جملة أوجهها إلى من يود اإلنخراط في هذا المجال «من المهم أن
تحدد أهدافك ،ورؤيتك من البداية في أي مجال تختاره ،و خاصة في
مجال التصميم».
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فن رسم أالنمي
خلود العلي – تخصص التربية الفنية – خريجة دفعة 2002
http://kholoodfantasy.deviantart.com
twitter @kholood_alali
instagram @kholoodfantasy

نقطة انطالقتي كانت عن طريق اإلنترنت ،فقد كان للشبكة
الدور الفعال في إيصال رسوماتي وقصصي ألكبر عدد ممكن من
األشخاص من دول مختلفة.
أهم مشاريعك في هذا المجال مسلسل خلود وفطوم على
اليوتيوب ،العمل على فيلم كرتوني قصير ،معارض شخصية،
مشروع الكرة بإشراف أيادي الخير إلى آسيا ،والذي بيع إلى األمير
الوليد بن طالل بمبلغ مليون ريال .ثالثة عوامل ساعدت في
تميزك في هذا المجال قصصي القصيرة المستوحاة من
واقعي الحياتي ،حيث تتمحور حول أصدقائي والمواقف
المضحكة التي تحدث لنا مع بعض المبالغات البسيطة.
أسلوب الرسم الذي اتبعه في اللوحات واألعمال الفنية التي
تجمع بين أسلوب رسم اإلنيمي ،والنقوش والزخارف الفنية،
مع مواضيع سيريالية تعبر عن مشاعري وأفكاري وفلسفتي
في الحياة بطريقة فنية .أسلوب الرسم البسيط الذي اتبعه في
قصصي الخفيفة ،حيث أوصل الفكرة من خالل رسوم بخطوط
بسيطة غالبا ما تكون باللونين األبيض واألسود.
جملة أوجهها إلى من يود اإلنخراط في هذا المجال اطلع على
أعمال الغير ،وحاول أن تنمي موهبتك وتصقلها ،حاول أن تتعلم
ولو األساسيات من كل الفنون التي تحتاجها لتوصل فكرتك إلى
اآلخرين .اختلط بالرسامين والعاملين في هذا المجال.
فاطمة النصف  -تخصص تربية فنية – خريجة دفعة 2004
www.fatoomworld.com
Inestagram:@fatoomworld
Tweeter :@fatoomworld

نقطة انطالقتي بدأت منذ دخلت الصف األول حيث كنت أحصل
على العالمات النهائية في مجال الفنون ،وأمي كان لها دور كبير
في تشجيع موهبتي.
أهم مشاريعي أن أوجدت عالمي الخاص ، fatoomworld
وإكتسحت الساحة الفنية بقوة ،وأثبت للعالم قوتي كفنانة
بسيطة تهوى فن الكرتون ،وقدمت ورشتي «فطوم ورلد» بجامعة
قطر ،بحضور عدد كبير ،واطمح للوصول إلى العالمية.
ثالثة عوامل ساعدت في تميزي في هذا المجال اإلصرار و العمل
الدؤوب ،التوكل على اهلل ،ووجود األهل واألصدقاء في حياتي.
جملة أوجهها إلى من يود اإلنخراط في هذا المجال «استمتع بما
تقوم به ،واخلص النية هلل ،قم بتحدي نفسك ،وتفوق على نفسك
وطورها ،ال تستهين بأي مصدر للمعلومات والمعرفة».
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السيد/فهد عبداهلل تركي السبيعي
الرئيس التنفيذي
شركة حصاد الغذائية

السيد الدكتور /سيف علي الحجري
أستاذ جامعي ورئيس مجلس إدارة
رابطة خريجي جامعة قطر

السيدة /عائشة حسين الفردان
نائب رئيس رابطة سيدات األعمال
القطريات

الدكتور /ابراهيم صالح
النـعيــمــي
رئيس كلية المجتمع في قطر

السيد /راشد محمد الحمدة النعيمي

مدير عام مركز التأهيل
االجتماعي – العوين

السيد/عبداهلل عبدالعزيز
تركي السبيعي

الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية
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المهندس /سعد أحمد المهندي
الرئيس التنفيذي لشركة سكك
الحديد القطرية «الريل»

السيد /سلمان أحمد االنصاري
محامي

سعادة الدكتور /محمد بن
صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة

المهندس /حمد محمد الكواري
المدير العام – واحة العلوم
والتكنولوجيا في قطر

منذ تأسيسها في العام  1973خرّجت
جامعة قطر مايقارب  40,000من خيرة
من شارك في بناء دولة قطر الحديثة.
خريجونا قادة اليوم .طلبتنا قادة
المستقبل .ونحن ملتزمون بأن تظل
قطر فخورة بالجودة التي تقدمها
جامعتها األولى ،وباإلنجازات الباهرة
التي حققها خريجوها.
ساعدونا لتسليط األضواء على أصحاب اإلنجازات
بإرسال ترشيحاتكم على
alumni@qu.edu.qa
أو اإلتصال على
44035778

السيد /عجالن عيد العنزي

نائب الرئيس التفيذي المساعد –
العالقات العامة بشركة دولفين للطاقة

سعادة السيد /سلطان بن
راشد الخاطر
وكيل وزارة اإلقتصاد والتجارة

السيد /علي بن حسن
المريخي عضو مجلس اإلدارة
والمدير العام لقطر ستيل

السيدة /بثينة حسن األنصاري
مدير الموارد البشرية
Ooredoo

السيد /حسن محمد الباكر
مدير مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني
الثانوية المستقلة

السيد /أحمد بن عبد اهلل
السليطي
إعالمي
17

وجوه
ألفنـاهـــا
خالد سلمان:
العب كرة قدم قطري سابق ،حصل على درجة
البكالوريوس في التربية البدنية وعلوم الرياضة من
جامعة قطر عام  ،1992وهو الالعب الذي حقق لناديه
لقب كأس الكؤوس اآلسيوية للمرة األولى في تاريخ
األندية العربية ،كما أنه يعد الالعب القطري األول الذي
حمل بطولة الخليج لألندية عام  .1991وبعد اعتزاله عام
 1997ذهب للعمل في التحليل الفني ،واآلن هو محلل
في قناة الكاس الرياضية.

حسن الساعي:
حسن علي يوسف الساعي إعالمي قطري ،مقدم
برامج في تلفزيون وإذاعة قطر ،وناشط إجتماعي،
وكاتب صحفي .حصل على درجة البكالوريوس
في اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية من جامعة قطر
عام  ،1996بدأ مشواره اإلعالمي في اإلذاعة عبر برنامج
«وطني الحبيب صباح الخير» ،وقضى فيه عدة سنوات،
ثم انتقل إلى التلفزيون ليقدم برنامج «الدار» ،وله
العديد من األنشطة التطوعية واإلجتماعية.

عبدالعزيز صادق:
حصل على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة
قطر عام  ، 1989يعمل حالي ًا بإدارة العالقات الخارجية
في جامعة قطر ،وعمل سابق ًا كرئيس قسم الفعاليات
السنوية بإدارة األنشطة الطالبية في الجامعة ،وأصدر
كتب ًا قيمة عن فن الكاريكاتير ،وهو رسام كاريكاتير
يومي بجريدة الشرق القطرية.

18

أحمد مفتاح:
أحمد عبدالرحمن المفتاح ،ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي ،حصل على درجة
البكالوريوس من جامعة قطر تخصص لغة عربية/إعالم في العام .1998
بدء من المسرح المدرسي،
يتضمن مشواره الفني عشرات األعمال المسرحيةً ،
ومسرح األندية ،والمراكز الشبابية ،والمسرح الجامعي ،كما شارك في
المهرجانات الخليجية ،واحتفاالت اليوم العالمي للمسرح ،ومهرجانات المسرح
التجريبي منذ عام .1986
قام بتأليف حوالي عشرين نص ًا مسرحي ًا ،وشارك في العديد من الدورات
التدريبية المسرحية واإلعالمية داخل قطر وخارجها .ومن أبرز أدواره الفنية حالي ًا
شخصية الجد في فقرة «اسمع وصاتي» ببرنامج «كيف أصبحت» في إذاعة
القرآن الكريم القطرية كل صباح.

د .إلهام بدر:
الدكتورة إلهام بدر إعالمية قطرية ،حصلت على درجة البكالوريوس في
اللغة عربية من جامعة قطر عام  ،1986وحصلت على درجة الماجستير،
وموضوع رسالتها أثر التحوالت االقتصادية واالجتماعية في الشعر
العربي الحديث في الخليج العربي ،أما أطروحتها للدكتوراة ،فكان
موضوعها :القصة القصيرة في أدب يوسف إدريس من الجامعة األردنية.
بدأت العمل في إذاعة قطر  1983كمذيعة ومعدة للبرامج ،وظهرت
على قناة الجزيرة اإلخبارية كأول مذيعة قطرية ،حيث افتتحت قناة الجزيرة
بالنشرة اإلخبارية األولى.
كما عملت مذيعة في الفضائية القطرية ،وقدمت العديد من البرامج
الجماهيرية ،كما تناولت في برامجها واقع المرأة في اإلعالم القطري
واإلنجازات التي حققتها رغم التحديات.

د .نشوة الرويني:
حصلت على درجة البكالوريوس في اإلنسانيات من جامعة قطر عام  ،1990وقدمت
رسالة ماجستير في السياسة الخارجية آلسيا وإفريقيا ،و حاصلة على شهادة
الدكتوراة في الجانب اإلعالمي في الخطــابة اإلسالمية .عملت في تلفزيون قطر
في بداياتها اإلعالمية ،ثم انتقلت إلى قناة أم بي سي في لندن عام  ،1995ثم
عملت في قناة دبي ،وعملت مع قناة أبوظبي في برنامج شاعر المليون ،هذا
وقدمت  35برنامج ًا ناجح ًا تحت إشرافها وإعدادها ،كما أنها نجحت في نقل مركز
إنتاج ام بي سي من لندن إلى الشرق األوسط ،وتأسيس أحد أهم مراكز
اإلنتاج اإلعالمي في العالم العربي ،وترأست إدارة إنتاج المجموعة ألكثر من
خمس سنوات.
حصلت اإلعالمية نشوة الرويني على الجائزة الذهبية من مهرجان الخليج العاشر
لإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني عن برنامجها «نشوة» كأفضل برنامج حواري.
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ورش عمل ودورات تدريبية
لجميع الخريجين يطرحها مكتب
التعليم المستمر
تقدم جامعة قطر عن طريق مكتب التعليم المستمر
دورات تدريبية للخريجين ،إلبقاء مهاراتهم ومعارفهم
مستجدة ومتواكبة مع العصر .يتم تقديم سلسلة من
الدورات الشهرية المعتمدة ،في شراكة مع المدربين
الرواد من مختلف المعاهد والمؤسسات في الدولة.
جميع الخريجون مدعوون الى التسجيل في هذه الدورات،
بدءا من دورات معتمدة في المهارات الشخصية،
إلى دورات متقدمة في التدريب على اللغة ،ومهارات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( ،)ICTوتقدم هذه
الدورات بتخفيضات كبيرة للخريجين.
لمعرفة المزيد عن الدورات برجاء زيارة صفحة مكتب التعليم المستمر على
الرابط التالي:
http://www.qu.edu.qa/offices/ceo/training_courses.php

للتواصل:
البريد االكترونيContinuingEducation@qu.edu.qa :
الهاتف4403 3925 :
الخط الساخن66546333 :
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مركز ريادة األعمال

مركز ريادة األعمال بكلية اإلدارة واالقتصاد يقوم بإعداد الطلبة
و الخريجين وربط الحياة األكاديمية مع الحياة العملية من خالل
احتضان األعمال ،والبحوث واالستشارات .وتنظيم البرامج التدريبية
المتخصصة والتي تركز على كيفية التخطيط ،والتسويق للفكرة،
وكيفية تمويلها ،وفي اآلخر كيفية حساب العوائد المالية ،والعمل
على تحويل الفكرة التي عند الخريج أو الطالب إلى واقع ملموس.
وهنا مقابلة مع مدير المركز الدكتور محمود عبد اللطيف خليل
حول كل ما يتعلق بالمركز.

ماهي المشاريع واالفكار التي يتبناها المركز؟

نقوم باختيار األفكار الغير تقليدية والمقدمة من الطلبة والخريجين
ثم نعمل على دراسة حجم الطلب على الفكرة ونوعها على أن
تكون فكرة جديدة ،أو أن تكون ألول مرة في قطر و التي توجد
في بالد أخرى ،فاألولوية لهم ،وألنهم يحتاجون رعاية أكبر وتركيز
أكثر ،فهناك عدة صعوبات قد تواجه صاحب الفكرة والمشروع،
عند تسجيل العالمة التجارية على سبيل المثال واألمور الخاصة
بالسجل التجاري ،أو حقوق الملكية الفكرية و من ثم نعمل على
تقديم االرشادات التى تمكن من التعامل مع تلك الجهات.
هل المركز ربحي؟
كال ،ولكن هناك نوع من الجدية وذلك بوضع أسعار رمزية لكي
نضمن التزام المشاركين بالحضور في الدورات المطروحة ال
أكثر.
هل ماتقدمونه مجرد دورات أم رعاية للمشروع كامل؟
مزيج من االثنين ،البعد الثقافي جزء من تركيزنا  ،وهو أن نخلق
ثقافة ريادة األعمال ،ألن معظم الناس تملك األفكار ولكن ال تملك
الجرأة لتطبيقها .فالتجارة ربح وخسارة.
هل تعتقد أن شعب دولة قطر يشكلون أرض خصبة لنشر هذه
الثقافة؟
نعم الثقافة موجودة ،ولكن كل مافي األمر هو الحاجة لوضعها
في إطارها الصحيح ، ،فهناك حاجة للتعلم وإكتساب المهارات
الخاصة بريادة االعمال .ومثال على الفهم الخاطئ لهذه الثقافة
 ،هو تكرار مافي السوق وعدم اإلتيان بفكرة جديدة ،فإذا انتشرت
فكرة ناجحة ونجحت في السوق ،ترى الناس تأتي راغبة بتكرار نفس
الفكرة.

كيف هي الطريقة الصحيحة في مجال ريادة األعمال؟
وهو بالنظر إلى احتياجات السوق ومايسمى بـ «البحوث السوقية»
 ،وهي القيام بدراسة السوق و التعرف على حجم الطلب الحالي
على السلعة او الخدمة المقترحة و تحديد الفرص التسويقية
المتاحة  ،فععلى سبيل المثال إذا كان الشخص يريد أن يفتح مح ً
ال
لاللكترونيات على سبيل المثال ،ويوجد في المنطقة محالت
لاللكترونيات غيره فلن يستفيد .ولذلك نريد نشر ثقافة االبتكار ..ال
التقليد.
ما أكثر ما الحظته في التعامالت السوقية في البلد؟
معظم الذين يريدون فتح سجل تجاري يكتبون فيه «تجارة
ومقاوالت» وإن أردت أن تحصر عدد األنشطة التجارية المكتوبة
باسم «تجارة ومقاوالت» في قطر ،ستجدها تفوق الـ  %50وذلك من
مفهوم أنه سيتحرك منها إلى المجال الذي يريد ،ولكن يكمن
السؤال أن هل السوق يحتاجها أو اليحتاجها.
ما المفهوم الذي تودون توصيله أنتم كمركز لألفراد؟
توجد مراكز كثيرة غيرنا في دولة قطر كدار اإلنماء االجتماعي،
وصلتك ،وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وبداية،
وغيرهم الكثير ،ونحن هنا ليس لنتنافس معهم ،ألننا نعيش في
بلد حجم السوق محدود مقارنة بالدول المجاورة ،وأن نتعاون أفضل
بمراحل من أن نتنافس ،حيث أننا نرى الشيء الذي ال يتطرقون له ،
ونتطرق نحن له ،لكي نكمل بعضنا.
هل تقدمون رعاية نقدية للمشاريع؟
سوف نبدأ إن شاءاهلل العمل مع بنك قطر للتنمية ،كأحد الجهات
المعنية بدعم و مساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير
التمويل المطلوب ،فنحن بدورنا نتبنى الفكرة ونرعاها لكي تصبح
واقع ،ونحن بدورنا نساعد صاحب الفكرة بتوفير متطلبات البنك
للحصول على الدعم المطلوب من دراسة جدوى ،أو استيفاء
مجموعة من األوراق والمستندات.
وكذلك سنعمل بالتعاون مع البنك فيما يتعلق بطلبة الماجستير
في الكلية مايسمى بـ  SME Clinicوهي لدعم المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،وإبتكار حلول لمشاكلها ،مثا ًال على ذلك
باختصار أن توجد شركة قائمة عاملة ،ولكنها ال تستطيع أن تصرف
بضاعتها.
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هل يوجد مركز غيركم في جامعة قطر؟
نحن المركز الوحيد في جامعة قطر ،ما يميزنا أننا ال نهدف للربح .
ونحن نرحب بكل خريج أو طالب صاحب خبرة في التجارة ولديه من
خبرته مايقدمه للطالب ليتطوع بطرح دورة أو محاضرة ليشاركهم
بخبرته وتجربته.
كيف تجدون المشاريع؟
كل من لديه فكرة عليه أن يأتي إلينا ثم نقوم نحن بدورنا معه.
وهناك أسبوع ريادة األعمال الدوري وجميع الجهات تجدها هناك،
ونرحب بأي صاحب فكرة سواء من الطلبة أو الخريجين.
ماهي أغلب أنواع المشاريع التي جاءتكم لطلب الرعاية؟
حالي ًا أغلب األعمال مرتبطة بالتكنولوجيا.
هل تقومون برعاية كل من تجدونه يستحق الرعاية أم هناك عدد
معين؟
بما أن إمكانياتنا في الوقت الراهن محدودة إال أننا سنقوم بكل ما
بوسعنا للرعاية وإذا زاد العدد ،أقل شيء نقدمه هو توجيههم إلى
جهات مختصة أخرى من المراكز األخرى لرعاية المشاريع الصغيرة
والمتوسطة.
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هل تستهدفون فقط المشاريع التي ستنفذ في قطر  ،أم أيضا
المشاريع التي سيكون تنفيذها خارج قطر؟
لنكن واقعيين ،األسبقية األولى بالتأكيد للمشروع الذي ينفذ
في قطر ،ال مانع إن كان سينفذ في قطر ثم بعد ذلك يتم تصدير
منتجاته للخارج  ،ألنه في األخير سوف يكون منتج صنع في قطر،
لكن غير ذلك ال ،و وفق ًا الستراتيجية قطر الوطنية  2016 – 2011فيها
جزء هام اسمه استراتيجية التنويع اإلقتصادي وهو أن  %60من
الدخل يعتمد على البترول والغاز ،ونحتاج لتنويع مصادر الدخل عن
ذلك.
ماهي صفات رائد األعمال الناجح في نظرك؟
العنصر األساسي أن ال يخاف المخاطرة ،والطموح.
أين يرى المركز نفسه بعد خمس سنوات من اآلن ؟
أن عدد الطالب الذين يحضرون الدورات يكون أكبر ،عدد المشاريع
التي نتبناها وتخرج من تحت المركز تكون أكبر بكثير إن شاءاهلل،
وفي الوقت نفسه األبحاث واالستشارات التي سنقدمها لقطر
نأمل أن يكون لها تطبيق في دولة قطر إن شاءاهلل.
كلمة أخيرة توجهها إلى من يود خوض هذا المجال؟
اختم بقوله تعالى« :إن اهلل ال يضيع أجر من أحسن عم ً
ال»
اإلنسان دائم ًا عليه أن يتقن العمل ،ورب العالمين كفيل
بالنتائج .وهناك مثل يقول  :اتقن العمل فإن الناقد بصير.
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فعاليات رابطة خريجي
جامعة قطر

جامعة قطر تحتفل بخريجها القدامى والجدد في حفل لم الشمل
الخامس معرض للخريجة الراحلة وفاء الحمد "عبق من الماضي"
وعديد من الفعاليات األدبية والترفيهية .نظمت جامعة قطر ممثلة
في قسم عالقات الخريجين بإدارة العالقات الخارجية حفل لم شمل
الخريجين الخامس مساء األربعاء  20من مارس  2013وقد بدأ الحفل
مساء،
فعالياته من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة
ً
وذلك في الساحة الخارجية لمبنى المكتبة الجديد بجامعة قطر،
وتضمن عدة فقرات متنوعة.
وحمل ملتقى هذا العام شعار "هذي جامعتي" ،تعبيراً عن الوالء
للجامعة من خريجيها والفخر بإنجازاتها ،وتم تسليط الضوء على
رابطة الخريجين التي تأسست العام المنصرم برئاسة مجلس
إدارة يضم كوكبة من رواد المجتمع القطري من صناع القرار وكبار
الشخصيات من خريجي الجامعة.
وفي كلمتها للمناسبة قالت الدكتورة شيخة بنت عبد اهلل المسند
رئيس جامعة قطر إن تشكيل رابطة للخريجين وبدء أنشطتها
الفعلية خطوة هامة من شأنها تعزيز الترابط بين خريجي جامعة
قطر بأجيالهم المختلفة منذ العام  77حتى آخر دفعة خرجتها
الجامعة قبل عدة أشهر ،وهو ترابط مهم لنقل الخبرات والتجارب
بين أجيال الجامعة.
وقالت الدكتورة المسند" :إن الجامعة تفخر بأنها خرجت على
مدار العقود الثالثة األخيرة كوكبة متميزة ممن يحملون أمانة
ومسؤولية بناء دولة قطر وصنع حاضرها ومستقبلها ،كما أنها
تفخر بما تقدمه اليوم من كفاءات شابة تملؤها العزيمة واإلصرار
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على مواصلة المشوار وإكمال المسيرة ".
كما أعلنت المسند عن حرص الجامعة على تعزيز الشراكة
مع خريجيها والقطاعات المختلفة التي يمثلونها حيث يمكن
للجامعة تقديم المزيد من الدعم لها سواء لجهة التدريب أو إعادة
التأهيل وتخريج الكوادر في قطاعات محورية القتصاد الدولة وصحة
المجتمع .وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور سيف علي الحجري
رئيس رابطة الخريجين" :إن إقامة هذا االحتفال بجامعة قطر يمثل
دعم ًا لجسور التواصل بين الجامعة وخريجيها ،فالجامعة اعتزاز
وعز لخريجيها ،وأمل للوطن" وأكد الدكتور الحجري أن الوفاء لها
هو تواصل مع غايات التعليم الجامعي .وأن األهداف تتقاطع بين
الرابطة ودورها في تقوية عالقة الخريجين بجامعتهم من جانب،
ومن جانب آخر بين الخريجين ودورهم في دعم جامعتهم اعتراف ًا
منهم بالجميل ،وذلك بإصدار وثيقة علمية في تغذية راجعة
لجامعتهم ولسان حالهم :يقول " في أرجائك يا جامعتنا استمتعنا
بأجمل أيام الشباب ،حيث مثلت لنا بوابة المستقبل ،لهذا فإن
علينا أن نبذل الغالي والنفيس كي نمنحك الفرحة ونضمن لك
التطور المستمر في ظل نهضتنا التعليمية ،حيث نضمن للوطن
الرفعة والنماء" .
فعاليات الحفل:
وتضمن الحفل تكريما للخريجة المتميزة بثينة األنصاري ،مدير
للموارد البشرية في شركة اتصاالت قطر( ،)Ooredooكما تم إلقاء
قصيدة شعرية من قبل الشاعر النبطي حمد الدعيه.

المعرض الفني عبق من الماضي
ومن ضمن الفعاليات المتميزة لحفل لم الشمل الخامس
معرض للفنانة الراحلة الدكتورة وفاء الحمد حيث تضمن المعرض
لوحات فنية مختارة من أعمالها تركز على التراث الخليجي حيث
ساهمت الجمعية القطرية للسرطان بجمع التبرعات لمرضى
السرطان بالتزامن مع هذا المعرض ،كما تم التعاون مع مركز
الفنون البصرية في تنظيم هذه الفعالية الثقافية الهامة ويمثل
هذا المعرض لمسة وفاء من قبل الجامعة لخريجة راحلة متميزة
بحق قدمت عطاء خالداً للجامعة ،وسيستمر المعرض في مبنى
المكتبة الجديدة لغاية  23مايو .2013
ركن خاص باألطفال
لتعزيز جو عائلي تمكن فيه الخريجون من اصطحاب عائالتهم
وأطفالهم ،تضمن الحفل ركن ًا مخصص ًا لألطفال بالتعاون
بين مبادرة "تنوين" للمساهمة في تنشيط الفعاليات الخاصة
باألطفال باإلضافة ومركز الطفولة المبكرة وبإشراف مجموعة من
المتطوعات .كما تضمن الحفل عرضا يعبر عن رحلة عطاء الخريج
مذ أن تخرج من جامعة قطر وانضمامه للقوى العاملة المساهمة

في نهضة الدولة هذا باإلضافة إلى فقرة شعرية ،قام فيها الطالب
حمد الدعيه بإلقاء قصيدة من الشعر النبطي احتفاء بالخريجين
في هذه المناسبة.
أفرع الرابطة
وفي بادرة خاصة بالتعريف بأنشطة أفرع الرابطة قام رؤساء تلك
األفرع بعرض أنشطة أفرعهم وفي مقدمتهم سعد المهندي الذي
يرأس فرع خريجي الدراسات العليا بكلية اإلدارة واإلقتصاد .وأشاد
المهندي في كلمة ألقاها بمناسبة الحدث بالجامعة ودورها
الريادي في تنمية الوطن والمواطن ،وأكد على أهمية الوالء
واالنتماء إلى هذا الصرح الذي صنع أجيا ًال من أهل العزيمة وينتج
اليوم أجيا ًال من قادة المستقبل.
جدير بالذكر أن رابطة خريجي جامعة قطر تضم في عضويتها
شخصيات وطنية من مختلف المؤسسات والقطاعات تم اختيارها
بعناية لتنضم إلى أفرع الجمعية الـ 16التي غطت مختلف مناحي
الحياة في دولة قطر.
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كتـيـــــــــب
الخصومات
2014

كتيب الخصومات 2014
كتيب الخصومات السنوي ،يضم مجموعة من الخصومات للمحالت
التجارية ،والضيافة ،والرعاية الصحية ،من المتاجر الفاخرة في جميع
أنحاء قطر .يمكن للخريجين والطالب وأعضاء هيئة التدريس
والموظفين بالجامعة ،استخدام كتيب الخصومات ،مع ضرورة وجود
بطاقة جامعية سارية المفعول.
لتحميل كتيب الخصومات لعام  2014زورا موقعنا:
www.qu.edu.qa/alumni
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شارك مكتب عالقات الخريجين في الملتقى المهني
الثامن للرعاية والتدريب الطالبي الذين نظمه مركز
الخدمات المهنية خالل الفترة  14 -11نوفمبر  2013في
مبنى كلية اإلدارة واالقتصاد .حيث عرض المكتب في
الركن المخصص له بعض المطبوعات وكذلك تم
أخذ بيانات عدد من الخريجين الذين حضروا وتسجيلهم
للحصول على عضوية في رابطة خريجي جامعة قطر.

ة مع خريج

عالية قهو

تقرير ف

في إطار األنشطة المتميزة لرابطة خريجي جامعة قطر ،تم تنظيم فعالية «قهوة مع خريج» ،ديسمبر الماضي،
وكان ضيف الفعالية ،سعادة السيد سلطان راشد الخاطر وكيل وزارة االقتصاد والتجارة ،وحضرت فعالية « قهوة مع
خريج» سعادة الدكتورة شيخة بنت عبد اهلل المسند رئيس جامعة قطر ،وعدد من المسؤولين بالجامعة.
وتحدث الخاطر خالل اللقاء ،عن رؤيته لمخرجات جامعة قطر ،ودور الخريج في سوق العمل ،كما تحدث عن مسيرته
العلمية أمام حشد من طالب الجامعة ،الذين تبادلوا اآلراء واألفكار مع ضيف الرابطة والجامعة.
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هذه الفعالية عبارة عن جلسة اجتماعية ودية مفتوحة بين أحد خريجي
جامعة قطر البارزين في الدولة في مجاالت مختلفة وطالب الجامعة .يتم
خاللها تبادل األحاديث والخبرات بشكل ودي والغرض منها هو توطيد
العالقة بين خريجي جامعة قطر وطالبها في محيط المجتمع الجامعي.
ترقبوا شخصيتنا القادمة وتابعونا على
www.qu.edu.qa/alumni
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شاركت رابطة خريجي جامعة قطر في فعالية اللقاء
التعريفي للطلبة الجدد في بداية العام االكاديمي
الحالي  ،2014/2013حيث قدم عدد من أعضاء الرابطة
نبذة تعريفية عن الرابطة للطلبة الجدد؛ وقد تواجد
الخريجون في األيام المخصصة لكلياتهم ،حتى
يشاركوا الطلبة الجدد خبراتهم األكاديمية والحياة
العملية.
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فعاليات ٔافرع رابطة خريجي
جامعة قطر

فعاليات المجلس
نظم قسم الهندسة الكيميائية بالتعاون مع فرع كلية
الهندسة « فعالية المجلس» في إبريل من العام الماضي ،في
فندق الدبليو .وقد شهدت الفعالية حضور العديد من خريجي
الهندسة الكيميائية ،وكذلك شخصيات من القسم.
وتم خالل الحفل إلقاء بعض الكلمات الترحيبية ،من قبل رئيس
قسم الهندسة الكيميائية ،ورئيس فرع كلية الهندسة م .علي
الشرشني ،كما تم تكريم الخريجين الحاصلين على جوائز
تقديرية في مجال عملهم.

البطوالت التي شارك بها الفرع الرياضي للسيدات
حصد الفرع الرياضي للسيدات عدة بطوالت العام الماضي
منها :بطولة تنس الطاولة وكرة الطائرة وكرة القدم للسيدات
والتي ينظمها النشاط الرياضي سنويا بين الخريجات
والطالبات .كما حصل فريق الخريجات على المركز الثالث في
بطولة الصاالت المفتوحة للسيدات.

نموذج محاكاة جامعة الدول العربية 2013
نظم فرع الشئون الدولية برابطة الخريجين على مدار يومين،
في نوفمبر الماضي ،نموذجا مصغرا ،ومحاكاة للقمة العربية،
وهي المحاكاة األولى من نوعها في دولة قطر.
وتميزت فعاليات هذه القمة الصورية بالتنظيم الدقيق والقدرة
الفائقة التي أظهرها خريجو وطالب جامعة قطر على تنظيم
هذ النوع من المؤتمرات ،كما شهدت محاكاة القمة جلسات
متعددة ونقاشات تجعل المشاهد والحاضر لفعالياتها ال يفرق
بينها وبين القمة الحقيقية فجميع الدول العربية كانت ممثلة.

جلسة استرخاء للسيدات
أقام فرع علم النفس برابطة الخريجين فعالية «جلسة
استرخاء» ،قدمتها الدكتورة شريفة العمادي  -االستشارية
النفسية ،ومديرة ادارة العالج والتأهيل بمركز التأهيل االجتماعي
«العوين» ،ورئيس فرع علم النفس في ديسمبر الماضي،
وكان الهدف منها خلق نوع من الراحة واالطمئنان النفسي
للطالبات ،خصوصا قبل موعد االمتحانات.
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حفل عشاء على شرف خريجي الدراسات العليا بكلية اإلدارة
واالقتصاد
نظم فرع الدراسات العليا بكلية اإلدارة واالقتصاد حفل عشاء،
للتواصل مع خريجيهم ،واالستماع إلى التغذية الراجعة من
قبلهم ،حول مدى استفادتهم من البرامج في حياتهم العملية.
حضر الحفل د .مازن حسنه نائب رئيس جامعة قطر للشؤون
االكاديمية ،ود .نظام هندي عميد كلية اإلدارة واالقتصاد
بجامعة قطر ،والسيد كايل وايت هيل الرئيس التنفيذي لشركة
فودافون قطر ،ود.عدنان أبودية المدير التنفيذي لمركز قطر
لالبتكارات التكنولوجية ،وأعضاء هيئة التدريس ،وخريجي
الدراسات العليات بكلية اإلدارة واالقتصاد.

تربوي وافتخر
ُع ِقد اللقاء التعريفي األول لفرع كلية التربية يوم االثنين الموافق
في الثالثين من ديسمبر الماضي ،في مدرسة زينب اإلعدادية
المستقلة للبنات .حضر اللقاء  25عضواً من مدرسات ،ومديرات
مدارس ،ومنسقات ،في أجواء تربوية متميزة.
وتحدثت خالل اللقاء د.حصة صادق عميد كلية التربية في
جامعة قطر عن فرع كلية التربية ،كيف تكون؟ وعن أعضائه؟
كما عرفت أ.رنا الفالسي مدير عالقات الخريجين والشركاء برابطة
خريجي جامعة قطر ودورها في إعادة خريجي الجامعة للتواصل
مع جامعتهم األم ،وعن أنشطة رابطة خريجي جامعة قطر.
وتخلل اللقاء أيضا محاضرة ألقتها د.هدى السبيعي االستشارية
النفسية في مركز االستشارات العائلية ،والتي تحدثت عن أهمية
التواجد ضمن رابطة أو فرع يجمع بين اهتمامات أعضائه.

ماراثون يوم السكري العالمي
شارك فرع كلية الصيدلة في ماراثون يوم السكري العالمي،
الذي نظمته الجمعية القطرية للسكري في منتصف نوفمبر
الماضي ،في حديقة أسباير .حيث شارك األعضاء وهم يحملون
شعار الفرع ،وساهموا بنشر التوعية حول مرض السكري.

التق بخريج
ِ
نظم فرع كلية اإلدارة واإلقتصاد لقاءا لطلبة كلية اإلدارة
واإلقتصاد مع الخريجة :عائشة الكواري – مدير الموارد البشرية
في بنك المشرق في نوفمبر الماضي ،وحضر اللقاء عدد من
الطالبات ،وتبادلت الضيفة الحوار مع الطلبة ،حول بيئة العمل،
ومستقبل الخريج ،بعد أن يخوض غمار الحياة العملية.
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التعلم مدى الحياة شغفنا...
اجعله شغفك أيض ًا

تقدم جامعة قطر أكثر من 30برنامجا في الدراسات العليا والتي تمتاز بتنوعها بشكل كبير.
وتخططللمزيد!
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجامعة
www.qu.edu.qa
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رســائل...

المبتعثين للدراسات
العليـــا
الخريج محمد راشد آل سنيد المري ،حاصل على ماجستير الفقه وأصوله  -من جامعة الشارقة في العام
 ، 2012بتقدير امتياز  ،منخرط حاليا بدراسة الدكتوراة في جامعة الشارقة  ،وباقي له حوالي السنتين.
النجوم
مروم ،فال تقنع بما دون
إذا غامرت في شرف
ٍ
ِ
الهدف يظل حبيس الخيال مالم تحرره بالعزيمة والعمل ،والحلم يظل حلم ًا حتى تفتح عينيك وتبصره أمامك،
حقيقة مشرقة .وهذا كله ال يتحقق إال بالعلم والتع ّلم.
يداً بيد فلننهل من علوم ديننا وتعاليم بالدنا وعمق حَ ضاراتنا ،وأعذب ُعلومها ،ونُسطرها أعما ًال محسوسة
لشباب يرتوون من معين عطائها ليصبح ما كان حلم ًا ..واقع ًا ملموس ًا.
لنحفظها ألجيال قادمة .فقطر بحاجة
ٍ

الخريجة شيماء علي القره داغي ،منخرطة في دراسة الماجستير تخصص هندسة إدارية ،جامعة نورث
ايسترين  -الواليات المتحدة األمريكيه
الحياة مليئة بالتحديات ،قد تشعر أحيانا بضعفك في مواجهتها ،لكن إيمانك بقدراتك ،هو ما يجعلك تتخطى
هذه التحديات.
فدولة قطر واجهت الكثير من التحديات ،حتى تصل إلى ما هي عليه اآلن من أمن ورُقي ،ومستوى رغيد في
المعيشة.
وكذلك الحال مع جامعة قطر فكم من تحديات واجهتها ،وتخطتها ،في سبيل اإلرتقاء لهذا المستوى العلمي
الواضح ،والمشهود من الجميع.
يبقى الدور علينا ،نحن أفراد هذا المجتمع ،هل تخطينا التحديات لنصل إلى ما نطمح إليه؟ اتمنى!.

الخريج سنيد سالم الدعية ،حالي ًا طالب ماجستير ،في جامعة كانيشس نيويورك ،تخصص إدارة رياضية.
أشكر اهلل عز وجل أن جعلني قطري الهوية ،حيث الكرم واإليثار واإلخاء ،فكم أنا فخور بهذا البلد الصغير في
مساحته ،والكبير في عطائه ،وفي النمو والتقدم .
من المواقف التي ال أكاد أنساها حينما أشار األستاذ في أول محاضرة لي إلى إنجازات قطر الرياضية ،بدءاً من
استضافة كاس العالم ،مروراً بتملك عدة أندية أوروبية.
كما أود اغتنام هذه الفرصة لتشجيع أبناء قطرعلى تحمل مسئولية تحقيق رؤية قطر  ،2030بالجد واالجتهاد ،في
سبيل طلب العلم ،لرد الجميل لقطر .في الختام أشكر إدارة جامعة قطر التي أتاحت لي الفرصة إلكمال دراستي
كما أشيد بالتعامل الراقي والدعم الالمحدود الذي نتلقاه.

الخريجة عائشة هادي الراشدي  -ماجستير في الفن في الدراسات الشرق أوسطية الحديثة من جامعة
«ليدن» ،هولندا . 2014-2013،تتخرج إن شاءاهلل في اغسطس . 2014
منذ أن وفرت لي الدولة ،وجامعة قطر ،ما أحتاج ألتمكن من اكتشاف طريقي في هذه الحياة ،تملكني شعور
بأنه أصبح من الواجب علي ،رد جميل ما تعلمته إلى مجتمعي وجامعتي  .أتمنى أن أكون قادرة على المشاركة
في مسؤولية بناء أجيال جديدة ،وفعالة ،ومتعلمة ،والتي ستسهم بدورها في تحقيق رؤية قطر »2030
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كيف تحصل على وظيفة
بأسرع وقت ممكن؟

عمار محمد
مدرب وخبير بمجال اإلعالم اإلجتماعي
خريج إعالم  -دفعة 2007
http://www.ammartalk.com
http://twitter.com/ammr

هل من الممكن أن تتخيل أن هناك أكثر من  2.6بليون صفحة تمت
زيارتها من خالل موقع لينكدن بين ديسمبر  ٢٠١٢وأوائل يناير ،٢٠١٣
وهناك أكثر من  ٢٠٠مليون مشترك في الموقع ،بمعدل مشتركين
في كل ثانية ،تمر بهذا الموقع وهناك  ٪ ٢٥من الموظفين يتم
تصفح ملفاتهم من خالل إدارات التوظيف ،واالحصائيات في
لينكدن تطول.
نسيت أن أعرفكم على لينكدن LinkedInيعتبر من أهم المواقع
التي تساعدك في البحث عن وظيفة ،أو تتواصل مع أشخاص
لديهم المقدرة على تلبية احتياجاتك الشخصية أو التجارية،
وشخصي ًا وجدت الكثير من الفرص والمعارف عبر هذا الموقع ،والذي
أنصحكم بأن تستخدموه االستخدام األمثل ،خصوص ًا في حياتكم
الجامعية من عرض مهاراتكم وخبراتكم.
الموقع حتى اآلن يعتبر من أهم المواقع التي يمكنها أن تبني لك
عالقات مع المحيطين أينما كانوا ،كذلك يمكنك من التواصل مع
إدارات التوظيف ،واألهم من ذلك كله قدرتك على التسويق لذاتك،
ومن تلك األمور التي تعينكم للوصول لذلك النصائح التالية:
 -١اكتب تعريف ًا كام ً
ال عن نفسك وكل بياناتك ،وال تنس أن تضيف
صورتك الشخصية في الموقع ،وحاول أن تكون واضحة المالمح
وبالمالبس الرسمية التي تليق ببيئة العمل.
 -2اكتب كل الوظائف التي عملت بها ،ومهامك التي وكلت لك
في عملك ،مع شرح ما قمت باإلسهام به خالل كل وظيفة.
 -٣وسع عالقاتك وذلك بإضافة أكبر قدر ممكن من الناس ،حتى لو
كانت لديك معرفة بسيطة بهم ،وذلك عن طريق طلب التعارف

من خالل الموقع.
 -٤كن نشط ًا في إضافة البيانات وتحديثها ،وتنزيل األخبار الخاصة
بوظيفتك ومجال عملك ،من خالل صفحتك الشخصية وكذلك
المجموعات الموجودة بالموقع.
 -٥دعهم يرشحونك وذلك فقط للوظائف التي عملت بها ،حيث
يمكن لمديرك السابق أن يعلق على ما قمت به من مهام ،وأن يبدي
اعجابه بنقاط قوتك ،فذلك يساعد الجهة التي تتقدم لها من معرفة
جوانب شخصية عن ذاتك.
 -٦اربط حسابك فقط بالبريد اإللكتروني ،وال تربطه بالمواقع
االجتماعية األخرى ،فقد تؤثر على الوظيفة ،وعلى اطروحاتك في
الكثير من األحيان.
 -٧ابحث دائم ًا عن األشخاص المميزين من داخل المؤسسات
وتواصل معهم ،خصوص ًا األقسام المعنية التي تبحث بها عن
وظيفة ما ،أو عن عمل تجاري معين ،وال تضف أي أحد ما دام ليس
هناك أي دافع من التواصل معه.
 -٨المعارض المهنية ومسؤولي التوظيف عليهم إدراك
المسؤولية في توظيف موقع لينكدن ،فهو موقع عالمي يجب
أن يستغل في كافة المؤسسات الخاصة والحكومية ،وذلك من
خالل فهم موظفيكم للموقع ،واستغالل جهاتكم لفتح صفحات
التواصلن وتنزيل طلبات التوظيف من خالله واالهتمام بالتدريب
والتطوير.
 -٩ابحث في االنترنت ،هناك كتب في مجال التوظيف وكيف
يساعدك اإلعالم اإلجتماعي على ذلك.
ختام ًا لمن طبق نصائحي ال تنس التواصل معي ،وإفادتي بما
استفدته من نقاط في وظيفتك الحالية أو الجديدة.
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هل تبحث عن صديق درس في

الجامعة وانقطع اتصالك به؟

من االمتيازات التي بإمكانك الحصول عليها كخريج فعال،
هو إمكانية إيجاد صديق آخر خريج من الجامعة ،ممن
فقدت االتصال بهم.
يمكنك اآلن زيارة الموقع www.qu.edu.qa/alumni

وملء االستمارة وسنرسل رسالتك إليه.

فعا ً
ال بعد ،فكل ما عليك فعله هو
وإن لم تكن خريج ًا ّ
تحديث بياناتك ،وسيصلك اسم مستخدم جديد خالل فترة
بسيطة على بريدك اإللكتروني.
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خفيف الظل
ال يعني خفيف
العقل

صالح اليافعي
خريج تخصص جغرافيا – دفعة 2000
بشكل مختلف وإيجابي يخلق إبداع ًا وتميزاً ،قد يستحيل على
إن رؤيتك لألشياء من حولك
ٍ
اآلخرين إيجاده إال عندك وبك ،فالتحليق في فضاء اإلبتكار والخيال ،يجعل من الفرد أسطورة
للجمال واالمتياز والتحفيز ،وإيمانك الداخلي بأفكارك البسيطة  ،قد تجعل منك شيئ ًا
عظيم ًا.
هنا في هذه الزاوية المشرقة ،نُسلط الضوء على فكرة « السيد ظل» وصاحبها المبدع
األستاذ صالح اليافعي ،فقد انتشرت أعماله على موقع الصور الشهير «إنستغرام « تحت
اسم حساب @_ ، SAL75ويتابعه أكثر من  4000شخص والعدد في ازدياد.
يدور محتوى صفحة (السيد ظل) على العديد من الصور المعبرة ،منها الهادف والقيم
الذي يحمل في طياته رسائل قصيرة وعميقة المعنى ،ومنها ما يدور محتواه على األفكار
الفكاهية والخيالية ،والطرح أيض ًا ال يخلو من الصور التحفيزية والرسائل اإليجابية التي
تختص بأمور النجاح والمحاولة والمثابرة ،وعدم االستسالم لعواقب الحياة التي قد تؤدي
باإلنسان إلى طريق اليأس والفشل.
ينوع في استخدام الصور ،إما أن تكون من تصويره الشخصي ،أو
لوحظ أن األستاذ صالح ّ
يستخدم صور متوفرة على شبكات اإلنترنت مع إضافة بصمته الفريدة رسمة «السيد ظل»،
ثم يرفق عنوان يتناسب مع الفكرة العامة للصورة.
ومثال على ذلك قيامه بنشر صور بمناسبة اليوم الوطني ،وأخرى من عبق الماضي
والتراث القطري الخليجي ،وصور توعوية تختص باألمن والسالمة وضرورة استخدام حزام
األمان أثناء قيادة السيارة ،وغيرها الكثير من الصور ،التي تتميز بطرح قيم راقية وصور التخلو
من الطرافة واإلبداع.
وفي كلمة خاصة  ،قال األستاذ صالح عن «السيد ظل»  :لقد طرأت لي هذه الفكرة
بعد أن استوحيتها من خيالي أثناء جلوسي على المكتب ،واحتسائي كوب قهوتي
اليومية ،وتهدف بكل بساطة إلى توصيل القيم مع رسم اإلبتسامة على وجوه اآلخرين،
وال استهدف بهذا العمل فئة معينة بل إنها عفوية وللجميع ،وقد القيت عليها الكثير من
التشجيع وإعجاب المتابعين ،هذا غير أنها ُقبلت منذ إنطالقتي األولى في جريدة الشرق
القطرية ،وأؤمن بأن عملي البسيط وصل إلى هذا المستوى بفضل تشجيع ومتابعة
الناس المبدعين لي بإستمرار ،فمن يرى األعمال جميلة يكمن في قلبه الجمال بعينه.
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وصفات

من ألذ األطباق..
برعاية خريجينا

االسم :نوف أحمد محمد العبيدلي
التخصص :الرئيسي /لغة إنجليزية – الفرعي /شؤون دولية
سنة التخرج2012 :
هواية الطبخ هي إحدى هواياتي الرئيسية ،األخرى هي الخياطة .عشقت الطبخ منذ صغري والزمني هذا الشغف إلى اليوم حتى أنني ما
زلت أتمنى االلتحاق بأحد مدارس الطبخ العريقة في العالم .وكان لوالدتي العزيزة دوراً كبيرا في ترغيبي فيه حيث أنها كانت تُعرف من بين
صديقاتها وفي عائلتنا بطبخها اللذيذ وتقديمها المميز ألطباقها وكانت لديها كراسة تكتب فيها وصفاتها بشكل جذاب ما زلت أحتفظ بها.
بدأت بطبق الروب والخيار منذ سن الخامسة تقريب ًا وها أنا ذا اعكس حبي للطبخ في الوجبات اليومية ألسرتي الصغيرة.

أصابع سندويشات الدجاج
الوصفة:
 يخمر صحن دجاج مقطع إلى أصابع طويلة ورفيعة في نصف علبة روب وفصين ثوممفرومين وعصير ليمونه واحدة وملح وفلفل اسود وملعقة بابريكا وملعقتين خل لمده ال تقل
عن ساعتين
 يوضع الدجاج في صحن بايركس في الفرن حتى ينضج ويتحمر قليال يقطع خبز لبناني إلى أرباع ويوضع القليل من الدجاج فيه مع جبنه قشقوان مبشورة والقليلمن المايونيز وشرائح طماطم وتلف الخبزة
 -توضع أصابع الخبز في الفرت لمدة  ٥دقائق أو لحين يذوب الجبن وتقدم ساخنة

ميني جيز كيك
الطبقة األولى:
كرتون بسكويت دايجستف مطحون مع  ١٠٠جرام زبدة سائحة .توضع في أكواب صغيرة وترص
وتوضع في الثالجة لمدة  ١٠دقائق
الطبقة الثانية:
تخفق  4علب من قشطة نستلة مع كيستين دريم ويب وعلبة جبنة فيالدلفيا (بحرارة الغرفة)
ونصف علبة حليب محلى ومكثف من نستلة وكيسة جالتين (مـذوبة في ربع كوب ماء مغلي
وتضاف لبقية المقادير بعد أن يصبح الماء دافئا) .تصب الخلطة في الكؤوس على طبقة
البسكويت وتوضع في الثالجة لمدة ال تقل عن  ٦ساعات حتى تجمد
الطبقة األخيرة:
مجموعة مشكلة من التوت يوضع عليها ملعقتين سكر وتترك لمدة ربع ساعة حتى تخرج
السوائل من التوت وتوضع على الطبقة الثانية( .للحصول على قوام متماسكة للتوت
توضع ملعقة جيالتين بعد أن تخرج السوائل)
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كيكةالكاكاو
اسكبي خليط كيكة بيتي كروكر الجاهزة (بنكهة الشوكوالتة
الداكنة) بعد خفقها مع المقادير المكتوبة خلف العلبة في قالبين
مستطيلين وضعيهما في الفرن لمدة  45دقيقة بحرارة متوسطة
قومي بتقطيع الكيك لشرائح وتصفيفها في صحن التقديم
اسكبي خليط صلصة الكاكاو بعد طهية وخفقة باستمرار على نار
هادئة جداً
مقادير الصلصلة:
  4مالعق نوتيال علبة قشطة نستلة -ملعقة فول سوداني

سلطةالتونا
مقادير السلطة:
 علبة تونا خس شبت جلجالن\كزبرة مكعبات بطاطس مسلوقة شرائح فليلفه ملونة أوراق نعناع خبز مقلي ومقطع إلى مربعات مخلل خيارمقادير الصلصلة:
 علبة روب ملعقتين مايونيز  3مالعق زيت زيتون رشة ملح رشة ملح الليمون عصير ليمونة واحدة ملعقة خل ملعقة بودرة الثوم رشة فلفل احمر مجروش(كمية مقادير الخضار والصلصة على حسب الرغبة)

صالونة الدجاج بالكاري
الوصفة:
لتحضير الدجاج:
 صحنين صدور دجاج مقطعة الى مكعبات كبيره يتم تخميرهاساعتين على األقل في:
 عصير ليمونه ملعقة ملح نصف ملعقة فلفل اسود  ٥مالعق زيت زيتون  ٣مالعق خل ملعقتين روب نص ملعقة فلفل احمر مطحون فصين ثوم مفرومالطريقة:
يتم وضع بصلتين مفرومات في جدر ساخن مع ملعقتين زيت نباتي
باإلضافة إلى فصين ثوم مفروم وملعقة شاي زنجبيل
 بعد أن يذبل البصل اضفي الدجاج مع فلفلة حارة مفرومة معمجموعة البهارات (ملعقتين بودرة الكاري  -ملح وفلفل اسود -
فلفل احمر مجروش  -ملعقة ونصف كركم)
 بعد أن يستوي الدجاج نصف استواء أضيفي طماطة مقشرةومقطعة لقطع صغيره باإلضافة الى ٣مالعق معجون طماطم
وكوبين من الماء واتركيهم على نار متوسطة لمدة ساعة حتى
ينضج الدجاج
 اضفي كوب ونصف كريمة مخفوقة (أو روب لتقليل الدسم)وعصير ليمونة واحدة
 اضفي نصف كوب كزبرة مفرومه بعـ أن تمتزج الكريمة مع باقيالمقادير واطفئي النار
يقدم الطبق مع طبق من األرز أو الخبز اإليراني
وكما نقول بلهجتنا القطرية :مداخيل العافية!
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مسابقات
ابحث عن المعلومة غير الحقيقية

هنا نسلط الضوء على اثنين من أساتذة الجامعة المرموقين ،ونورد عنهم  4معلومات،
واحدة منها غير صحيحة ،ونترك اكتشافها لكم:
الشخصية األولى  :د .محمد الخليفي – أستاذ مساعد في كلية
القانون
 )1تخرج من كلية القانون بجامعة قطر عام ٢٠٠٧
 )2حصل على الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا بيركلي
 )3كان عضواً في أول نادي طالبي لكلية القانون
 )4انتدب للتدريس في جامعة جورج تاون قطر في فصل ربيع ٢٠١٣

الشخصية الثانية  :د .فرحان مجاهد  -أستاذ مساعد في قسم
الشؤون الدولية
 )1التحق بجامعة قطر قسم الشؤون الدولية سنة 2001
 )2لدية قطة اسمها "كشمير خان"
 )3أصله من كشمير
 )4مدينته المفضلة الدوحة

من أنا؟

هنا نسلط الضوء في كل عدد على شخصية تشمل جميع العاملين في جامعة قطر منذ تأسيس الجامعة وحتى اليوم:
 )1عملت في جامعة قطر مدة  26سنة.
 )2فترة عملها كانت منذ تأسيس الجامعة سنة  1973وتقاعدت سنة 1999
 )3عربية األصل ،عملت في اإلدارة العليا تحت رئيس الجامعة مباشرة كمسجلة للشؤون اإلدارية والمالية للفترتين الصباحية والمسائية
للطالبات.
 )4كانت المشرف العام على المباني واألمن بها ،ونظافتها ،وعلى الطالبات وحل مشكالتهم والموظفين واألساتذة.
يرجى إرسال اإلجابة على إيميل Alumni@qu.edu.qa :
وذكر  )1 :اسم المشارك  )2اسم المسابقة  )3الجواب الصحيح
سنعلن عن اإلجابة الصحيحة في العدد القادم إن شاءاهلل ،وسيكون هناك سحب على جوائز للفائزين في المسابقة.
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بقلم خريج
ّ
تطل على جامعة قطر
شجرة
التخرج من جامعة قطر ،يمثل للخرّيج مرحلة تعزّز االنتماء للحرم الجامعي ،فالتجارب التي يخوضها من
ً
بالغا في ذاكرة الخريّج.
بعد ذلك ،تكون نتيجة ما تعلمه خالل الدراسة ،يترك التخصص أث ًرا
فباعتبار أنني خرّيجة علوم بيولوجية فكم كانت للحياة والكائنات ب ُ ْع ًدا آخر في الجامعة ،سواء من
ّ
تحط عليها العصافير ،والنباتات التي يقوم بزرعها الطالب في المشتل،
الشجيرات المشذبة التي
حتى ليكون هو والشجرة أصدقاء ،تجارب المختبرات ،رائحة القفازات المطاطية والنظارات الضخمة
الواقية أمام اللهب المت ّوهج ،والرموز الكيميائية التي تح ّولها في دماغك إلى أرقام وتكافؤات.
تتمنى أن تسرق ألوان المحاليل في الدورق إلى علبة ألوان جديدة لتحصل على براءة اختراع ،تساعد
الرسامين على إنهاء لوحاتهم الزيتية ،وقد تنتهي لصنع علب طالء لها نقوش ومسميات تشبه «لون
حققت اإلنجاز في
الحقول»« ،زخارف الورد»« ،أقواس ُقزح» ،ويباع مشروعك في المحالت وتشعر بأنك
َ
انعكاس نظارتك السميكة التي تبدو اآلن ضبابية إثر البخار الصاعد من اللهب.
الجامعة تمنح الفرص لرؤية دراستك من تحت المجهر ،كنا نتعب في اللحاق بالمعامل ،ونمكث في
القاعات نتخيّل بأن المركبات أوالد الحي الذين يحتاجون إلعادة الترتيب في التركيب الذري ،ونطلق
على أصدقائنا أسماء الكحول لنُسهّ ل من الحفظ ،ونبحث في الكتب عن العلماء لنتحسر على
موت عالمة ،العالم ُمل ّ
خص في كتب وحاولنا أن نفهم هذا بكل التعقيدات وأن نوضح أعمالنا التي
ستكون بين أجهزة التحليل ،بالبالطو األبيض ،وإحساس الثقل الهائل بسبب انكسار الزجاجة ،والخطأ
الذي يجب أن تتعلم منه لتجد اسمك منشو ًرا في مجلة علمية عالمية وبلدك إلى جانب إنجازك.
ذاكرة الخريج تبقى الذي تربطه بالجامعة ،عالقة تفوق العالقة األكاديمية المتعلقة بالمعدل
والتخرج ألجل العمل ،تتجاوز إلى من استطاع خالل حياته الجامعية الجمع بين الدراسة ،العمل الجزئي
وفعاليات الطلبة.
استطعت الحصول على هذه الفرص وأحببت هذا في الجامعة ،كان هذا يقوم بتنمية الجانبين:
ُ
التعليمي والترفيهي ،وساهمت الجامعة في تشكيلي وتهيئتي للبيئة الخارجية.
ُ
ّ
لبث الحياة من
نلت ما يكفي
أعمل اآلن في جامعة قطر ،بإدارة األنشطة الطالبية،
وهلل الحمد،
ُ
خضت التطوع واكتسبت الرفقة ،قدمت ً
بحثا عن بكتيريا
جزئي،
كعمل
الصحافة
بت
ر
ج
ُ
المعاملُ ّ ،
الستيربتومايسز ،وليس من الضروري أن أخبركم عن أهميتها في صناعة األدوية أو الساعات التي
قضيتها ألنطقها.
لكنني أذكر بأن أعضاء هيئة التدريس وأصدقائي في قسمي ،كانوا حولي يصفقون ،وكان ذلك
اليوم مؤث ًرا .كنا في خلية واحدة تنتمي للجامعة ،والزالت هذه الخلية حية وتكبر ،وتسري مع الدم
وصو ً
تناهي في الصغركذرة ،جامعة قطر ،احتواء
م
ال للقلب .انتمائي يأخذ
حجما أكبر من هذا العالم ال ُ
ً
ِ
وطن.
أمل السويدي
خريجة علوم بيولوجية وبيئية  -كيمياء
دفعة 2009
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