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 في حديث احلياة والذكريات مع " خريج 
جامعتنا " د. سهام  يوسف القرضاوي

بعقول  اجملتمع  رفدت  أنها  قطر  جامعة  تفتخر 
العملية  امليادين  كافة  لها  تشهد  فذة  وخبرات 
التي خاضتها ، ونعتزم نحن في مجلة " خريجون 
هؤالء  على  مكثف  بشكل  الضوء  نسلط  أن   "
املبدعني ، كي يحدثونا عن رحلة الدراسة والعلم 
سهام  د.  مع  العدد  هذا  في  ونلتقي   ، والعمل 
في  هامة  محطات  عن  أخبرتنا  حيث  القرضاوي 
بالفخر  مليئة  بلغة  والعملية  العلمية  حياتها 

واالعتزاز النتمائها لكوكبة خريجي اجلامعة .

 رحلتي الدراسية في جامعة قطر
قالت د. سهام لقد بدأت حياتي اجلامعية كطالبة 
بكلية  الكيمياء  قسم  في  قطر  جامعة  في 
منذ  أمتناه  كنت  الذي  التخصص  هو  و  العلوم، 
تخرجت  اهللا  بحمد  و  الثانوية،  املرحلة  بداية 
بتقدير ممتاز ، وكان من أهم عوامل جناحي و تفوقي 
و  والدتي،  لي  وفرته  الذي  الهادئ  األسري  اجلو  هو 
التفوق،  و  التميز  على  والدي  تشجيع  بالتأكيد 
النهاية  التخرج ليس  بأن  دائماً  حيث كان يذكرنا 
بل هو البداية، وأن التخصص ليس هو املقياس بل 
التميز هو الهدف، و كان دائما يحثنا على العلم 
احملجبة  املسلمة  املرأة  بأن  للجميع  نثبت  لكي 
امللتزمة بإمكانها أن تنجح وتتفوق، باإلضافة إلى 
في  أخواتي  و  أنا  أن نشترك  والدي حرص على  أن 
مسابقة حفظ القران الكرمي التي كانت تنظمها 
"وزارة التربية و التعليم" في ذلك الوقت،  واحلمد 
أثر  له  مما كان  القرآن  أجزاء من  هللا حفظت عدة 

كبير في حتفيز قدراتي الذهنية 
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و بالتالي  القدرة على االستيعاب و التحصيل، و ال "ا

أنسى أيضاً تشجيع عدد من أساتذتي الذين غابوا 
عن األنظار، ولكن لم يغيبوا عن األذهان حيث أنني 
ال  و  التقدير،  و  الفضل  من  الكثير  لهم  أحمل 
أنسى هنا أن هدية تخرجي من والداي كانت رحلة 

حج لبيت اهللا احلرام.

 مشاعر في يوم التخرج
سهام  د.  تقول  التخرج  يوم  في  مشاعرها  وعن 
بفضله  تعالى  اهللا  أكرمني  لقد  القرضاوي  
وبدعوات والدي ووالدتي ورعايتهم وحصلت على 
ترتيب "األولى" على خريجي كلية العلوم والثانية 
قطر  جامعة  من  اخلامسة  الدفعة  خريجي  على 
وهنا   ،1980/1981 اجلامعي  العام  في  وذلك 
اإلحساس  مع  الفرحة  مشاعر  امتزجت 
باملسؤولية أمام هذا النجاح . لقد كانت اجلامعة 
في  الوقت  ذلك  في  خلريجيها  حفلني  تقيم 
الذي  العشاء  حفل  األول  يونيو،  شهر  منتصف 
باجلامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  جميع  يحضره 
كاظم  إبراهيم  محمد  أ.د.  قام  وقد  واخلريجات، 
الوقت  ذلك  في  قطر  جامعة  رئيس  اهللا)  (رحمه 
على  األولى  لكوني  اجلميع  أمام  اسمي  بإعالن 
 ،  5 من   4.92 معدل  على  واحلاصلة  العلوم  كلية 
وقد كان من ضمن احلضور والدي احلبيب الذي كان 
قد  كنت  أنني  حيث  غامرة،  بسعادة  لي  ينظر 
وعدته وأنا في الثانوية العامة ً، أما حفل التخرج 
فكان لعضوات هيئة التدريس السيدات واألمهات 
وقد  الرجال،  األساتذة  من  أي  بدون  واخلريجات 
حضرت والدتي هذا احلفل لتسعد بنا وترى نتيجة 
،وبالتأكيد  عديدة  لسنوات  وسهرها  جهدها 
أي  مشاعر  اللحظة  تلك  في  كانت  مشاعري 
سنوات  جهود  نتاج  اليوم  هذا  في  يحصد  خريج 

الدراسة.

  مرحلتي املاجستير والدكتوراه
املاجستير  مرحلتي  عن  حديثها  القرضاوي  سهام  د.  واستهلت 
والدكتوراه بقولها، وألن طموحي كان أكبر بكثير من مجرد حمل 
انتقلت  مغايرة،  وحياة  جديدة  مرحلة  بدأت  بكالوريوس  شهادة 
جلمهورية مصر العربية للبدء في دراسة املاجستير عام 1983، ثم 
ازدادت الرغبة في مواصلة مشواري الدراسي، فتوجهت للمملكة 
عام  الضوئية  العضوية  الكيمياء  في  الدكتوراه  لدراسة  املتحدة 
جديد  مجتمع  ضمن  جديدة  حلياة  نقلة  مبثابة  كانت  والتي   ،1988
حمل معه الكثير من التحديات وحصلت على درجة الدكتوراه عام 

.1992

  منصب عميد كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر
من  يوم  في  طموحي  يكن  لم  أنه  من  بالرغم  القرضاوي  وأضافت 
في  العمل  بأهمية  أؤمن  ألنني  إداري  منصب  على  احلصول  األيام 
جميع امليادين ، إال إنني فوجئت بقبولي رئاسة قسم الكيمياء في 
املساعد  العميد  ملنصب  أشهر  عدة  بعد  ألنتقل   ،2004 فبراير 
لشؤون الطالب في كلية اآلداب والعلوم في سبتمبر 2004 ومنها 
أجد  هنا  و   ،  2005 سبتمبر  في  قطر  بجامعة  كلية  ألكبر  عميد 
نفسي أمام تكليف وحتدي حقيقيني قبل أن يكون تشريف، ومن هنا 
مختلف  على  واملسؤوليات  األمور  من  الكثير  بني  املوازنة  كانت 
التي  الكلية  على  بالنفع  يعود  أن  ميكن  ما  تقدمي  وبني  األصعدة 
أنتسب لها، فكانت بداية طريق جديد و مليء بالتحديات والتي كما 
ذكرت هي مبثابة تكليف و مسؤولية، و البد أن أسجل هنا بأن فترة 
حياتي  في  مميزة  فتره  الطالب هي  لشؤون  عملي كعميد مساعد 
األربعة آالف طالب و  العملية، حيث كنت أهتم بشؤون ما يقارب 
طالبة في كلية اآلداب و العلوم، و مازالت تربطني بالعديد منهم 

عالقات أخوية إلى يومنا هذا.

  إلى أبنائي الطالب والطالبات ...
وفي كلمة أخيرة وجهتها للطالب، قالت بداية أود أن أؤكد ألبنائي 
من  الكثير  وهناك   الطريق،  بداية  في  أنهم  والطالبات  الطالب 
املسؤوليات التي تقع على عاتقهم وأننا نعتقد أننا حملنا األمانة 
ملن هم أهالً لها، فهناك الكثير من التحديات التي تنتظرهم، وما 
اكتسبه الطالب خالل املرحلة اجلامعية هو اخلطوة األولى ليصنع 
مستقبله بنفسه ويحقق ذاته ويعطي وطنه ومجتمعه ما ينتظره 
منهم، داعية لهم اهللا بالتوفيق ومزيد من النجاح . هناك الكثير 
من العوامل التي تدخل في نطاق املقارنة بني جيلنا وجيل احلاضر 
وهو ما أطلق عليه جيل املستقبل، فالوسائل املتاحة للجيل احلالي 
لم تكن متاحة في املاضي كما هو احلال اآلن، والنقلة التي شهدها 
التعلم  عملية  في  تطور  من  ذلك  صاحب  وما  بأسره  العالم 
والتعليم ، ومصادر املعلومات قد أعطى اجليل احلالي فرصاً ذهبية 

لم تكن في املاضي ، 

من  احلاضر  جيل  فإن  هنا  ومن   
من  الكثير  أمامه  خريجينا 
الفرص ومنها حتى على مستوى 
سوق العمل خاصة ونحن نعيش 
قد  قطر  دولة  نرى  عصر  في 
ً في مختلف  قطعت شوطاً كبيرا
خلريجي  وتتيح   ، واجملاالت  امليادين 
جتاهلها،  ميكن  ال  فرصاً  الدولة 
يحصل  التي  لالمتيازات  إضافة 
عليها اخلريج والتي لم تكن بهذه 
ألبنائي  أقول  املاضي.  في  الصورة 
املستقبل،  جيل  أنتم  وبناتي 
حملنا  وما  تتعاقب  واألجيال 
مسؤوليته في يوم من األيام كان 
الوقت  حان  وقد  أجلكم،  من 
لتحملوا األمانة وتكملوا املشوار، 
لوطنكم  وتقدموا  تعطوا  وأن 
قدمنا،  مما  أكثر  ومجتمعكم 
ونحن على يقني أن ما زرعناه في 
ً، فالعطاء  نفوسكم سيثمر خيرا
نريد  بل  ما،  حدٍ  عند  يتوقف  ال 
منكم عطاء ال ينضب، وعزمية ال 
قدر  على  تكونوا  وأن  تهزم، 
املسؤولية. فانتم سفراء جامعة 
قطر في كل مكان، وعليكم نقل 
التي  ومبادئنا  وقيمنا  رسالتنا 
نترجم  لنبقى  جميعاً  بها  نفخر 
إن  ((قل  تعالى  اهللا  قول  معاني 
ومماتي  ومحياي  ونسكي  صالتي 

هللا رب العاملني)).
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بآخر  وتزويدهم  خبراتهم  من  واالستفادة  اخلريجني  مع  التواصل  عالقة  تعزيز  إلى  سعياً 
املستجدات األكادميية والبحثية وفعاليات اجلامعة اخملتلفة ، مت إنشاء قسم عالقات اخلريجني 
صالت  على  واحلفاظ  خريجيها  مع  اجلامعة  عالقة  إحياء  عن  مسئوالً  ليكون   2005 عام  في 
ومقره  اخلريجني  نادي  خالل  من  وذلك  اجلامعة  وعلى  عليهم  بالنفع  يأتي  مما  معهم  وطيدة 
جامعة قطر حيث ينظم مجموعة من الفعاليات االجتماعية والثقافية والرياضية واملهنية 
هذا  لتعزيز  أولى  خطوة  وفي   ، األم  وجامعتهم  اخلريجني  بني  املباشر  الصلة  على  ليحافظ 
التواصل قام النادي باإلجراءات اإلدارية الالزمة لتقدمي مجموعة من األهداف واالمتيازات اخلاصة 
 ، وتنميتها  اخلريجني  بني  والروابط  العالقات  توثيق  إلى  النادي  ويهدف  كما   ، النادي  ألعضاء 
من  مجموعة  وتقدمي  اخلريجني  نادي  لعضوية  انضمامهم  خالل  من   ، إدارتها  على  والعمل 

االمتيازات لهم ،

ومن االمتيازات التي  يقدمها النادي للعضو : 
كتيب اخلصومات الذي يحتوي على أكثر من 
صحية  مراكز  منها   ، مختلفة  جهة   90
ومحالت مجوهرات،ورسوم خاصة للمشاركة 
في الدورات التدريبية التي ينظمها القسم ، 
من  لالستفادة  اخلريج  أمام  الفرصة  وإتاحة 
 ، اجلامعية  املكتبة  تقدمها  التي  اخلدمات 
باإلضافة إلى إصدار نشرة دورية تعني بأخبار 
اخلريجني والنادي، حيث مت إصدار أول عدد من 
2010 وحتتوي  مجلة  " خريجون " خالل عام 
اجمللة على مجموعة من املواضيع اخملتلفة من 
 ، اخلريجني  عن  أخرى  وأخبار  الكليات  أخبار 
وإنشاء بنك إلكتروني للمعلومات يحوي كل 
بيانات  حتديث  مت  حيث  اخلريجني  عن  البيانات 
استمارة  توزيع  منها  طرق  بعدة  اخلريجني 
احلكومية  اجلهات  جميع  على  التحديث 
معرض  في  شاركت  التي  والهيئات  واخلاصة 
الثقافية  النشاطات  وإقامة   ، املهني  قطر 
والفنية  والرياضية  واالجتماعية  والعلمية 
خلريجي  الشمل  لم  عشاء  حفل  مثل 
وخريجات جامعة قطر حيث أن احلفل شمل 
فني  معرض  مثل  الفعاليات  من  مجموعة 
فعالية   ، قطر  جامعة  خريجني  من  جملموعة 
ودورات  برامج  تنظيم  والنثر،  الشعر  إلقاء 

لتأهيل ورفع كفاءة وأداء خريجي اجلامعة ، 

كما يسعى نادي اخلريجني في إطار عمله إلى 
وبني  اخلريجني  مستوى  بني  التجانس  حتقيق 
سوق  وحاجات  احمللية  التنمية  متطلبات 
دورة   29 تنظيم  مت  حيث   ، املتغيرة  العمل 
 ،  2010 – 2009 الدراسي  العام  تدريبية خالل 
اجلهات  من  مجموعة  مع  التعاون  خالل  من 

داخل وخارج احلرم اجلامعي .

اخلريجني  خبرات  من  االستفادة  إلى  النادي  يهدف  كما 
مع  لقاءات  وتنظيم   ، اجلامعة  تطوير  في  وإمكانياتهم 
مجموعة من اخلريجني املتميزين ، واجلدير بالذكر أنه قد مت 
القادة  من  جملموعة  الذاتية  السير  جتميع  من  االنتهاء 
أصدر  الذي  للكتيب  قطر  جامعة  خريجني  من  املتميزين 
بعنوان " رواد " حيث ضم نخبة من خريجي جامعة قطر 
على  قائم  والعمل  العليا  املناصب  وأصحاب  املتميزين 
النسخة الثانية من الكتيب ، باإلضافة إلى دور النادي في 
العمل على تشجيع اخلريجني على االنخراط في األعمال 
في  دورهم  بأهمية  توعيتهم   إلى  تؤدي  التي  التطوعية 
خدمة اجلامعة والوطن كالتعاون مع اخلريجني للتطوع في 
تنظيم الفعاليات التي ينظمها النادي مثل حفل عشاء 
لم الشمل ، باإلضافة إلى توثيق العالقات مع  الكليات و 
األندية واجلمعيات ذات األهداف املشابه داخل وخارج احلرم 
مع  التواصل   في  النادي  مهمة  إلى  باإلضافة   ، اجلامعي 
احملدثة  املعلومات  من  جسر  تشكيل  اجل  من  اخلريجني 
التواصل  يتم  حيث  األم  جامعتهم  عن  اخلريجني  جملتمع 
معهم دوريا عبر رسائل SMS ، وعبر صفحة النادي اجلديدة 
والبريد  بوك  الفيس  االجتماعي  التواصل  موقع  عبر 

االلكتروني املباشر لهم . 
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رابط جدول الدورات التدريبية
www.qu.edu.qa/offices/alumni

documents/training_courses.pdf

رابط مجلة خريجون
www.qu.edu.qa/offices/media

documents/alumni_magazine.pdf

رابط كتيب رواد من جامعة قطر
www.qu.edu.qa/offices

alumni/documents/Rwad.pdf

رابط إمتيازات أعضاء نادي اخلريجني
www.qu.edu.qa/ar/offices
alumni/club/benefits.php



عرس سنوي يتوسط اجلامعة

 واملعرض الفني الذي قدم عددا من األعمال الفنية 
التي أبدعها خريجو اجلامعة، والذي جاء بعنوان 
«مواهب وفنون» عرضت أعمال كل من اخلريجة 
فاطمة املناعي ومرمي املوسى و وضحى السليطي 
وهيفاء اخلزاعي واحمد احلمر و موضي الهاجري ، 
وسالم العنزي ، فاطمة النعيمي ، وحنان أبو موزة 
ومنيرة املير ، وعبد لعزيز صادق و حصة املفتاح ، 
وسمية  محمود املطوع وصالح العبيدلي ، وخلود 
راشد الكواري و دانة آل غامن و نادية املير ومحمد 
التشكيلية  اللوحات  تنوعت  وقد   ، احلضرمي 
خريجي  إبداعات  تعكس  بطريقة  والتعبيرية 

اجلامعة  وفنونهم .

شمل برنامج احلفل العديد من الفعاليات املتنوعة منها 
العرضة القطرية التي صدح بها أطفال مدرستي حمزة بن 
عبد املطلب االبتدائية ، مدرسة جوعان بن حمد االبتدائية،

من  متميزة  ألجيال  كبير  حضور  وسط 
ا.د.  تتقدمهم  قطر  جامعة  خريجي 
ونوابها  اجلامعة  رئيس  املسند  شيخة 
وعمداء الكليات بدأت فعاليات حفل لم 
الشمل الثاني الذي نظمه قسم عالقات 
اخلريجني بإدارة العالقات اخلارجية بجامعة 
قطر  ، وقد متيز احلفل السنوي لهذا العام 
القطرية  الشخصيات  من  عدد  بحضور 
ممن درسوا بجامعة قطر وشغلوا مناصب 
مهمة في الدولة، فكانوا سفراء متميزين 
لهم  عبرت  مناسبة  وهي  قطر  جلامعة 
قدموه  ملا  شكرها  عن  اجلامعة  فيها 
لوطنهم، كما أكدت لهم أنها ال تنسى 
أبناءها البررة الذين شرفوا  اسم اجلامعة 

وحملوه عاليا مبا قدموه لوطنهم.
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 كما زخر احلفل بفعالية جمال اخليل العربية األصيلة ملربط الوجبة اخلاص 
بالفارس مبارك محمد اخليارين، الذي استعرض نبذة تاريخية عن اخليل 
العربية األصيلة ومقومات اجلمال فيها واستعرض عددا من اخليل احلائزة 
على جوائز اجلمال العاملية في لوحات فنية راقصة تناغمت عليها رقصات 
اخليول واستعراضاتها مع املوسيقى الهادئة التي أدارها األستاذ عبدالعزيز 
صادق من إدارة العالقات اخلارجية بجامعة قطر، فقد استعرض اخليارين 7 
من أجمل اخليول العربية األصيلة التي ميتلكها في مربط الوجبة وهي 
«أصايل الوجبة»، «الشهل»، «رعبوب الوجبة»، «وشاح الوجبة»، «سليم 

الوجبة»، «جميلة الوجبة»، « ندى الوجبة » .

ثم بدأت األمسية الشعرية 
عادل  اإلعالمي  أدارها  والتي 
بن  زايد  للشعراء  عبداهللا 
كروز املري ،  محمد بن شباب 
احلفل  وختم  القحطاني، 
أنغام  على  عشاء»  «بحفل 
األصيل  الوطني  الطرب 
للفنان القطري غامن شاهني   ، 
من  عدد  تكرمي  مت  ذلك  وبعد 
على  املتميزين  اخلريجني 
مستوى مسيرة  اجلامعة كان 
حميد  الدكتور  بينهم  من 
اجلامعة  رئيس  نائب  املدفع 
لشؤون اإلدارة واألستاذ أحمد 
التحرير  رئيس  السليطي 

املسئول بجريدة الوطن.  
للهيئة  موصول  والشكر 
 ، والفنون  للثقافة  العامة 
واخلريجني املتطوعني الذين 
قدموا اجلهد والدعم لنادي 
هذا  تنظيم  في  اخلريجني 

احلفل.
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بداياتي في مجال التراث والزخارف
التراثية  فنوننا  في  اخلالب  اجلمال  من  عالم  اكتشفت  إني  اللقاء  هذا  في  النعيمي  سلمى  قالت 
كالزخارف اجلبسية واخلشبية و السعفية واجللدية وزخارف احللي والسدو، باإلضافة لزخارف املالبس 
والتي تخصصت وتعمقت فيها بشكل كبير من خالل إدارتي ملركز اإلبداع الشعبي ، والذي شجعني 
للبحث في هذا املوضوع وجود بعض الكتب واملقاالت التي تتحدث عن املالبس القطرية، واعتبر اخلطوة 
األولى التي شجعتني في اخلوض في هذا اجملال هو كتاب "زينة وأزياء املرأة القطرية" وكتاب  "دراسة 
املأثورات  مجلة  في  املقاالت  بعض  إلى  باإلضافة  املريخي  خليفة  للدكتور  القطرية"  املنسوجات 
الشعبية ، كما إنني كنت أهتم بزيارة جميع املهرجانات التراثية التي حتدث داخل دولة قطر وبعض دول 
املنطقة. ولقد كنت أجلس يوميا مع النساء في املهرجانات وأدون املعلومات اخلاصة باملالبس، وأعقد 
مقارنات بينها وأكتشف الفرق بينها، وكل هذه العوامل تعزز  ثقتي مبا  اجمعه من معلومات، وأول 
خطوة في عملي امليداني هو أنني توجهت لسيدات كبار  في السن وأخذت جميع املعلومات اخلاصة 
باملالبس النسائية بشكل خاص ، وفي أثناء عملية البحث كنت أدون بعض املعلومات اخلاصة باملالبس 
الرجالية واألطفال في دفتر خاص ، باإلضافة لزيارتي ملتحف قطر الوطني وسوق واقف وزيارة سيدات 

كبار في السن نفذن أعداد كبيرة من التطريزات يصل عددها ألكثر من 120وحدة زخرفيه .

اخلريجة سلمى النعيمي
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مالبس الرجال والنساء القطرية
للمالبس  عديدة  أنواع  هناك  النعيمي  وأضافت 
، بالنسبة للمالبس  القطرية النسائية و الرجالية 
النسائية هناك ثياب النشل مثل : املفحح ، اجملرح ، 
املسلسل ، املفرخ وهناك أنواع عديدة للعباءات مثل: 
عباءة أم سمكه ، عباءة بودي ، عباءة أم هيله ، وعباءة 
مفصصه ، أما املالبس الرجالية فهناك أنواع عديدة 
للبشت الرجالي، مثل : بشت جنفي , بشت البرقا ، 
بشت أعالم ، وبشت دورقي. كما إن مالبسنا الشعبية 
في  متخصصون  حرفيون  لها  والرجالية  النسائية 
صنعها وهي تقريبا  تسع حرف خاصة باملالبس فقط 
و هناك حرفيون وحرفيات متخصصون في صناعة 
املالبس الرجالية وحرفيات متخصصات في صناعة 
إحياء  إعادة  بأهمية  مني  وإميانا   , النسائية  املالبس 
املالبس القطرية توجهت ألكثر من جهة لتوفير  مبنى 
يضم جميع احلرف اخلاصة باملالبس النسائية وإنتاج 
عدد  من  امللبوسات ومازلت أطالب مببنى لوضع خبرتي 
الشعبية  واألدوات  التقليدية  األزياء  مجال  في 
املستخدمة لصناعة امللبوسات وأنواع األقمشة وكل 
يكون هذا  أن  وأمتنى   ، املالبس  ماله عالقة بصناعة 
املبنى  معلما سياحيا من معالم دولة قطر وكوني 
فنانة تشكيلة ومصممة أزياء شعبية وباحثة في 
تصور  بوضع  حاليا  أقوم  الشعبي  التشكيل  فنون 
من   ، الشعبية  القطرية  باملالبس  اخلاص  للمبنى 

الناحية  الفنية  والوظيفية  واجلمالية .  
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تاريخ ومسميات األزياء القطرية
وأضافت خالل بحثي في املعاجم وجدت أن تاريخ األزياء في قطر تاريخ 
قدمي جدا بدأ قبل ظهور اإلسالم، وعندما جاء اإلسالم ازدهرت صناعة 
في  منتجاتهم  قطر  أهل  عرض  وقد   ، القطرية  واملنسوجات  البرود 
أسواق العرب الكبرى، مثل: سوق املشقر وسوق هجر ، حيث ساهمت 
هذه األسواق للترويج للمنسوجات القطرية ، التي اشتهرت بأنها ذات 
احلياة  إن  كما   ، واألمراء  امللوك  هدايا  أهم  من  وتعتبر  عاليه  جودة 
افرز  قطر  من  مختلفة  أماكن  في  ومتركزهم  قطر  لسكان  الطبيعة 
احلضر  أو  الساحل  وسكان  البادية  سكان  مختلفة،  ثقافات  ثالث 
حسب  والبحر  البادية  بني  تتنقل  كانت  التي  هي  الثالثة  واجملموعة 
املواسم واتضح ذلك من خالل مالبسهم التي جمعت بني مالبس أهل 
البادية وأهل احلضر كالدراعة النسف ، والزم ، واملنجوله ، ومن خالل 
بحثي في هذا اجملال أدركت مدى تأثر مالبسنا بالبيئة احمليطة بها من 
خالل املسميات الشعبية مثل: املدخن ، وقرن العجل , والنثره ، ودوسة 
. كما إنني جمعت عدد من  ، والبيذانه  ، والكازوة  ، والسمكة  الطير 
 ، والنيله   ، كالورس  قدميا  املالبس  بصباغة  اخلاصة  الطبيعية  املواد 
والقرمز ، والعبل ، واليفت ، والفوه، وتعتبر الغرز املستخدمة في تطريز 
، ولكن مبسميات  العاملية  بالغرز  القطرية الشعبية شبيهة  املالبس 
شعبية، مثل: غرزة السلسلة املفتوحة باملصطلح العربي و يقابلها 
تستخدم  تطريزات  وهناك   ، االجنبي  باملصطلح   open chain stitch
ملالبس املرأة والرجل معاً ولكن الرجل بالون األبيض فقط أو من نفس 
لون الثوب  واملرأة تستخدم خيوط ملونة، مثل: ضروس اخليل ، واحلذاف 

، والنثره ، واللي ، وغرز السلسلة أم درب أو دربني . 

وأضافت وأنا اآلن بصدد 
إصدار كتاب من 250صفحة 

تقريبا يحكي قصة تاريخ 
املرأة القطرية مع مسيرة 
عظيمة عن فن التصميم 

واإلبداع الزخرفي املوثق 
مبسميات شعبية قدمية ، 

فخالل بحث ميداني استمر 
خمس سنوات تعرفت على 
تاريخ املالبس لفترة ما قبل 

اإلسالم والتطورات التي 
مرت بها املالبس القطرية 
خالل تلك السنوات , وقد 

وجدت متعة بالغة في 
عملية البحث والكشف عن 

احلقائق التاريخية املدفونة 
عن تاريخ املالبس القطرية , 

وكانت هذه احلقائق بالنسبة 
لي مبثابة كنوز قيمة، وما 
أذهلني في هذا املوضوع 
وجود األشكال الزخرفية 

مبسميات شعبية من واقع 
البيئة القطرية قدميا .

واجلدير بالذكر أن ساملى 
عملت كمدير ملركز اإلبداع 

الشعبي ملدة خمس سنوات 
وعملت كمدرسة تربية 

فنية في وزارة التربية 
والتعليم، باإلضافة إلى 

تنظيمها العديد  من 
املعارض والعروض اخلاصة 
باألزياء الشعبية القطرية 
داخل وخارج قطر ، وحالياً 

تعمل خبيرة في مجال 
األزياء القطرية ومرجع 

للباحثني و للمهتمني باألزياء 
القطرية 



صدر  مؤخرا كتاب " كاريكاتير 6 " للفنان القطري عبد العزيز صادق ، املوظف بإدارة 
العالقات اخلارجية بجامعة قطر ، وهو اإلصدار السادس للفنان، و يحتوي على 
الرسوم التي نشرها الفنان بشكل يومي في جريدة الراية القطرية خالل عام 2010 
، صدر الكتاب بحجم A4، وبغالف مقوى ويحتوى على 200 عمل فني ملون ، وقد 
دشن هذا الكتاب مبناسبة افتتاح معرض الكتاب الثاني والعشرين  في الدوحة، 
وفي إطار احتفالية الدوحة باختيارها عاصمة الثقافة العربية عام 2010، و يستعد 
الفنان إلصدار كتاب آخر خاص باألطفال ويحتوى على قصص مصورة وقد مت نشرها 

بشكل شهري في مجلة " األطفال " القطرية "راشد ونوره" .
اجلدير بالذكر إن الفنان عبد العزيز صادق ، من مواليد الدوحة ، تخصص تاريخ 
جغرافيا وخريج جامعه قطر ، وهو رسام كاريكاتير يومي بجريدة الراية القطرية ، 
وعمل كرسام يومي بجريده العرب القطرية من 86 وحتى 89 ، واشترك في الكثير 
جلمعيه  األول  الكاريكاتير  معرض  في  شارك  والعربية،  احمللية  املعارض  من 
الصحافيني في الكويت 96 ، ومثل اجلامعة مبعارض في جميع دول اخلليج و مصر و 
العراق و سوريا و املغرب و تونس واليمن واألردن ، كما شارك مع نادى اجلسره الثقافي 
في معارض للدولة في فرنسا 90 و أسبانيا 95 و األرجنتني 97 و فنلندا 98 و اليابان 
99 ، باإلضافة إلى مشاركته املوسيقية مع مؤسسة البترول القطرية في معرض 
الغاز بكوريا اجلنوبية في 2000، وشارك  بإعداد املوسيقى التصويرية  في  الكثير من 
األعمال للتلفزيون القطري ومنها  : إشارات األخبار والتمثيليات احمللية وبرامج 
: املعرض الثالثي لفن الكاريكاتير  ، ومن معارضه التي شارك بها  املسابقات  
اإلبداع  صالة  في  والطفل)  (األسرة  لكاريكاتير  خاص  معرض   ،  2003 بالدوحة 
للفتيات 2003 ، معرض الكاريكاتير بجامعة الكويت -كلية الهندسة 2004 ، 
املعرض الثالث جلماعة ظفار للفن الساخر ضمن فعاليات مهرجان اخلريف في 
اإلسالمي  اجلرافيك  لفن  األول  إيران  بينالي  ومعرض   ،  2004 صاللة  مدينة 
والفلسطيني 2004 في العاصمة طهران ، معرض كاريكاتير للحملة العاملية 
ملقاومة العدوان 2005 ، معرض كاريكاتير شخصي بجامعة قطر 2005 ، مشاركة 

موسيقيه ( عزف منفرد ) في اكسبو 2005 في اليابان   ، معرض الطفل اخلليجي
( رسالتي إلى العالم ) ، معرض محبة وسالم - الدوحة 2006 وغيرها من املعارض ، 

عبدالعزيز  الفنان  أتاح  ومؤخرا  
ستور"  ابل   " على  رسوماته 
ليتمكن محبوه من متابعة جديد 
الفنان عبر أجهزة اجلوال "آي فون 
، ويستطيع املتفاعلون  واآلي باد" 
متابعة  صادق  رسومات  مع 
ورسوم  االجتماعية  رسوماته 
من  وغيرها  "الكومك"  األطفال 
رسمها  التي  األخرى  األعمال 
الرقم  بذلك  احتل  وقد  الفنان 

األول ، خليجيا والثاني عربيا.
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املبدع والفنان القطري 
عبد العزيز صادق 

     يصدر أحدث إصداراته 
                  الكاريكاتيرية

فوز اخلريجة بثينةاللنقاوي

بجائزة أفضل تصميم لزي التخرج 

تشغل  التي  اللنقاوي  إبراهيم  بثينة  اخلريجة 
اجلامعة  في  اخلريجني  رئيس قسم عالقات  حالياً 
التخرج  لزي  تصميم  أفضل  بجائزة  فازت 
طرحها  التي  املسابقة  في  اخلريجات  للطالبات 
شروط  حسب   ، باجلامعة  الطالب  شؤون  قطاع 
ومعايير خاصة أعطيت األولوية فيها للتصاميم 
التي جتمع بني الهوية القطرية والعربية وزي حفل 
؛ واختارت املصممة  التخرج املتعارف عليه عاملياً 
التخرج  لزي  أساسي  كلون  األسود  اللون  بثينة 
قطر  لدولة  كرمز  والعنابي  األبيض  اللون  وعليه 
كرمز  الذهبي)  (التطريز  اختيارها  في  وانتقت 
التصميم  حاز  وقد  ؛  القدمية  التقليدية  للعباية 

على إعجاب الطالبات اخلريجات لدفعة2010. 
أسرة مجلة خريجون تبارك لها الفوز ونتمنى لها 

املزيد من اإلجنازات املتميزة .
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 2022 العالم  باستضافة كأس  بفوز قطر  في تظاهرة  جامعية مميزة احتفلت جامعة قطر 
و  رئيس جامعة قطر وعدد كبير من أساتذة  املسند  بنت عبداهللا  ا.د. شيخة  وذلك بحضور 
طالب وطالبات ومنتسبي اجلامعة في ملعب اجلامعة الذي اكتظ باحلضور الذين تزينوا بالعلم 
الوطني وبالوشاحات املرحبة باستضافة بالدهم الوملبياد كأس العالم 2022 مرددين النشيد 

الوطني بثقة وفخر .

إنني  املسند  عبداهللا  بنت  شيخة  ا.د.  وقالت 
هذا  في  احلضور  جميع  املقام  هذا  في  اشكر 
التاريخي  الفوز  بهذا  فيه  نحتفل  الذي  اليوم 
حيث ستستضيف قطر اوملبياد كأس العالم 
حياة  في  يتكرر  ال  قد  كبير  حدث  في   2022
الصغير  البلد  هذا  أعظم  وما   ، الكثيرين 
العالم  شرف  حيث  بعطائه  الكبير  بحجمه 
بأسره بهذه االستضافة التاريخية للمونديال 
كأس  الستضافة  البسيط  فحلمنا   ، العاملي 
العالم سرعان ما حتول إلى عمل دءوب من أجل 
تكون  كي  الواقع  أرض  على  أحالمنا  تطبيق 
حقيقة ملموسة وذلك حتت القيادة احلكيمة 
أمير  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  لسمو 
البالد املفدى ، فكان امللف القطري أمام الفيفا 
عليه  القائمون  حرص  التي  امللفات  أبرز  من 
بتقدمي إجابات مقنعة لكل التحديات التي قد 
وأشادت  العاملية  االستضافة  حيال  نواجهها 
به  قام  الذي  الكبير  بالدور  املسند  الدكتورة 
في  ثاني  آل  حمد  بن  محمد  الشيخ  سعادة 
منوذج  خير   فهو  الناجح  امللف  هذا  قيادة 
بروح  املتميز  القادم  اجليل  لتمثيل  مشرف 
قدراته  من  املتمكن  الطموح  املبادر  الشباب 

اخلاصة وفق تخطيط دقيق منظم ، 

 واليوم يقع الكثير من اآلمال على همم شباب 
اآلن  منذ  باالنخراط  نوصيهم  الذين  الغد 
لنعمل سويا على رفع راية هذا البلد املعطاء 
كي نكون معا في املقدمة وليبقى جناحات هذا 
طويلة  لسنوات  أسره  العالم  حديث  البلد 
وجلميع  ولنا  لكم  ونبارك  اهللا  شاء  إن  قادمة 

العرب والشرق األوسط  .
 من جانبه قام الطالب فيصل شفيق بإلقاء 
قصيدة شعرية قام بكتابتها عبرت بكلماتها 
واالعتزاز  الفخر  بروح  اململوءة  الرقيقة 
 ،  2022 العالم  لكأس  قطر  دولة  باستضافة 
في  الشباب  همم  دور  إلى  القصيدة  وأشارت 
مستقبل  خللق  واألمنيات  األحالم  كل  حتقيق 
تقدمي  في  اجلامعة  طالب  قام  كما   ، واعد 
املوسيقى  أنغام  على  القطرية  العرضة 

التراثية اخلاصة بالعرضة .
 

احتفالنا باستضافة 2022
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وقد عبر عدد من خريجي اجلامعة عن فرحتهم في هذا اليوم حيث 
قالت اخلريجة مضاوي الهاجري أشعر بسعادة كبيرة لهذا الفوز 
العظيم، خاصة ان أمنيتي في احلياة كانت مشاهدة كأس العالم 
في كرة القدم ولم أكن أتوقع ان يتم تنظيم هذا احلدث الكبير في 
الوطن العربي وبالتحديد في دولة قطر،لكن سعادة الشيخ محمد 
واجتهاد  للشباب، فقد عمل بجد  ثاني أصبح قدوة  آل  بن حمد 
الصعب ومنافسة أعظم  الهدف  كبيرين حتى استطاع حتقيق 

الدول الكبرى في العالم.
ومن جانبها قالت اخلريجة مرمي محمد املري يكفينا شرفا أن قطر 
أصبحت أول دولة في الشرق األوسط تستضيف كأس العالم وأنا 
بالعالم  البطوالت  ان بطولة قطر ستكون من أفضل  على ثقة 
قطر  فوز  أن  مشيرة  واإلعداد،  التنظيم  بحسن  لها  وسيشهد 
سيحقق لها طفرة اقتصادية هائلة سواء  في البنية التحتية من 

وقالت ا. وداد احلسيني، مدير إدارة األنشطة الطالبية، إن جامعة 
قطر مؤسسة حكومية تهتم بالرياضة وتساهم بشكل فاعل 
قطر  ملف  في  مهمة  مساهمة  لها  وكان  القطري،  اجملتمع  في 
2022 حيث سيتم إعداد ملعب جامعة قطر ليكون أحد املالعب 
املستضيفة للبطولة، ومن هنا كان واجباً على اجلامعة املشاركة 
والتعبير عن هذه الفرحة الكبيرة ، كما وجهت الشكر للطالب 
القائمني على اإلعداد لهذا احلفل، فبجهود الطالب مت إجناح هذا 
احلفل وإظهاره بالشكل األمثل الذي يعبر عن طموحات الشباب 

 وفرحتهم بهذا اإلجناز.
وقامت ا.د. شيخة بنت عبداهللا املسند بتقطيع كعكة ضخمة 
وطالبات  وطلبة  2022 مبشاركة عدد من منتسبي  عليها  رسم 
اجلامعة  مبشاركة  سعادتهم  عن  اجلميع  عبر  وقد   ، اجلامعة 
احتفاالت البالد بهذه االستضافة التاريخية متمنني لقطر مزيدا 

من النجاح واالزدهار . 

املنشآت  تشـييد  خالل 
ممـا  واملـالعب  الفندقيـة 
إيجـابي  أثـر  له  سيـكون 

على سوق العمل.
الفالسي  رنا  اخلريجة  أما 
سعادتها  عن  أعربت  فقد 
في  قائلة:   ، االجناز  بهذا 
األعصاب  كانت  البداية 
مشدودة  واألعني  متوترة 
حتى ساعة إعالن النتيجة، 
فذرفت الدموع ال إراديا من 
غمرتني  التي  السعادة 
الفوز  بهذا  وفرحت 
والذي  املستحق  التاريخي 
يعد مفخرة للعالم العربي 

واإلسالمي أجمع.
العطار  نيفني  اخلريجة  أما 
اإلجناز  هذا  إن  فقالت 
التاريخي فخر لقطر، وهي 
عظيم  قدر  على  ستكون 
اإلعداد  في  املسؤولية  من 
والتحضير للمونديال كما 
مت إعداد امللف بشكل قوي 
حولنا  من  العالم  أبهر 
منافسة  بقوته  واستطاع 
من  املقدمة  امللفات  اكبر 
املتحدة  والواليات  اليابان 
على  والدليل  األميركية 
علينا   ، باقتدار  الفوز  ذلك 
احلدث  استغالل  اليوم  من 
مشاركتنا  خالل  من 
التي  املشاريع  الفعالة في 
فرصة  وهي  تتاح  سوف 
الذات  لتطوير  للجميع 

وتطوير اجملتمع .



وحسن  بالنفس  الثقة  أساس  بالذات)  (الوعي  ويعد 
والضعف  القوة  مواطن  ملعرفة  بحاجة  فنحن   ، إدارتها 
أساسا  املعرفة  هذه  واتخاذ   ، موضوعي  بشكل  لدينا 
ويجعل  إدارتها  في  كفائة  أكثر  يجعلنا  مما   ، لقدراتنا 

قراراتنا اقرب إلى الصواب.

أما املقوم الرئيسي الثاني في املقدرة الشخصية (إدارة 
، وهي قدرتك على  بذاتك  ، فتتوقف على وعيك  الذات) 
وتوجيه   ، مرنا  تبقى  كي  لعواطفك  إدراكك  استخدام 
، وهذا يعني التعامل بنجاح   سلوكك بطريقة إيجابية 
ومن   ، والناس  املواقف  اجتاه  العاطفية  أفعالك  ردود  مع 
خالل  فهمك ملشاعرك وإدراك مداها فإن أفضل تصرف 

ممكن سوف يظهر من تلقاء نفسه.

الذكاء العاطفي هو القدرة على التعرف على شعورنا الشخصي وإدارة عاطفتنا 
بشكل سليم في عالقتنا باآلخرين ، واملقدرة على ضبط انفعاالتنا وتوظيفها لدعم 
فاعليتنا الشخصية  واملساعدة على اتخاذ القرار املناسب ومن ثم ضبط العواطف 
وإيجاد املناسبة  منها عند احلاجة إليها.وهو نتاج مقدرتني رئيسيتني هما : املقدرة 
املقدرة الشخصية عليك كفرد وتنقسم  الشخصية واملقدرة اإلجتماعية، وتركز 
إلى مهارتي : الوعي بالذات, وإدارة الذات أما املقدرة اإلجتماعية فتركز على سلوكك 

مع اآلخرين وتنقسم إلى : الوعي االجتماعي، وإدارة العالقات.
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الذكاء العاطفي

العاطفي  الذكاء  مهارات  نتاج   العالقات)  (إدارة  وتعتبر 
املاضية " الوعي بالذات ، إدارة الذات , الوعي االجتماعي 
" , وهي قدرتك على استخدام إدراكك لكل من عواطفك 
والتفاعل  التعامل  بهدف   ، اآلخر  وعواطف  الشخصية 

معهم بنجاح ، مما يتطلب تواصال ناجحا وإدارة فعالة.
 

وتتطور مهارات الذكاء العاطفي بخالف الذكاء العادي , 
لدى  خصوصا   ، وحتسينها  تنميتها  وميكن  مرنة  فهي 

األطفال بشكل كبير.
العالقات  على  العاطفي  الذكاء  فوائد  تقتصر  وال 
االجتماعية واملنزل والعمل فقط بل إنها تؤثر أيضا على 
شفاء  سرعة  على  تساعد  فهي   ، والسعادة  الصحة 
تنمية  يعملون على  الذين  فاملرضى   ، املرض  اجلسم من 
، يتعافون  اثناء العالج  مهارات الذكاء العاطفي لديهم 
قاتلني  مرضني  أكبر  ذلك  في  مبا   ، أسرع  بشكل 
كالسرطان والقلب ، مبعنى أن إبالغ املريض بإصابته مبرض 
بحاجة  ويكون   ، والقلق  بالتوتر  يشعره  ما  غالبا  خطير 
ملهارات جديدة للتكيف مع ما يصاحب ذلك من مشاعر.

إذا فتأثير الذكاء العاطفي قوي على احلالة الصحية فهو 
مما  العصيبة  املواقف  مواجهة  عن  الناجت  التوتر  يقلل 
الناجتة  املشاعر  وفهم  التعامل  املريض  على  يتطلب 

عنها.
 

األداء  لتحسني  العاطفي  الذكاء  استخدام  ميكن  كما 
الوظيفي ، فهو املسئول عن %60 من األداء في مختلف 
الوظائف ، وهو احلافز األقوى للقيادة والتفوق الشخصي 
فعالة  طريقة  وهو   ، والتواصل  والرؤية  الوقت  وإدارة 

لتركيز طاقتك في اجتاه واحد يأتي بنتائج فعالة

  من عالمات النضج العاطفي 
ومن عالمات هذا النضج أيضا: االهتمام بالعطاء بنفس 
قدر اإلهتمام  باألخذ ، والقدرة على االستفادة من خبرات 
اخلبرات  بناء  في  منها  والتعلم  إيجابي  بشكل  احلياة 
لتفادي  الذاتي  والنقد   ، املسئولية  وحتمل   ، املتراكمة 

تكرار األخطاء.
 

القدرة   : االخرى  العاطفي  النضج  عالمات  بعض  ومن 
مشاعر  مع  اإليجابي  والتعامل   ، اإلحباط  حتمل  على 

العدوان.  

في  األول  املقوم  يعد  الذي  االجتماعي)  (الوعي  ويتمثل 
عواطف  التقاط  على  القدرة  في   ، االجتماعية  املقدرة 
اآلخرين بدقة وفهم ما يدور بداخلهم ، وإدراك ما يفكرون 
بنفس  تشعر  ال  كنت  إذا  حتى   ، به  يشعرون  وما 
مشاعرهم ، ألنه كثيرا ما نستغرق في عواطفنا لدرجة 
كبيرة ننسى معها أن نضع وجهة نظر الطرف اآلخر في 

اعتبارنا.

أمنوذجا  تصبح  أن  سعيها  نحو  وحثيثة  واثقة  خطوات  قطر  جامعة  تخطو 
للجامعات الوطنية في املنطقة  في عصر يشهد تغيرات متالحقة وخاطفة 
في جميع نواحيه و مجاالته التقنية والعملية، من هنا تنبع أهمية التوجيه 
واإلرشاد املهني على املستوى التعليمي و اإلجتماعي واإلقتصادي، حيث يعد 
ذات  الرئيسية  اخلدمات  من  واملهني  التعليمي  التوجيه  و  اإلرشاد  مجال 
اإلرتباط الفاعل بحاجات ومتطلبات الفرد واجملتمع  . وحرصا من جامعة قطر 
على إعداد خريجيها مهنياً ملواجهة متغيرات سوق العمل ومساعدتهم في 
احلصول على وظائف تناسب تخصصاتهم ، مت إنشاء مركز اخلدمات املهنية  
ً للتواصل بني اجلامعة  في نهاية الفصل الدراسي خريف 2005 م ليكون جسرا
ومخرجاتها التعليمية من جهة وبني متطلبات سوق العمل من جهة أخرى 
مبا يحقق املوازنة في استثمــــار املــوارد البشرية التي  تتمتع بقدر عالٍ من 
إتقان مهارات العمل األساسية واستغالل  الكفاءات املتــميزة والقادرة على 

 املنافسـة بقوة وفاعلية واإلسهام في تطوير االقتصاد الوطني .
رســـالة املركز:

وتتلخص رسالة مركز اخلدمات املهنية في مساعدة الطلبة للحصول على 
فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم ومهاراتهم وميولهم بعد تخرجهم من 
املعنية  للجهات  ومتنوعة  توفير خدمات مهنية متميزة  اجلامعة، من خالل 

داخل احلرم اجلامعي وخارجه . 
 

إجنازات املــركز:
ومن أهم اجنازاته  تنظيم العديد من الفعاليات التي أصبحت عادة موسمية 
يتم من خاللها  بناء قنوات اتصال فعالة بني اجملتمع اجلامعي من جهة وأرباب 
العمل أو الشركات من جهة أخرى لتسهيل االتصال بني اجلهتني ومشاركة 
املهني  واليوم  الطالبي،   والتدريب  الرعاية  يوم  مثل:  وتبادلها  النظر  وجهات 
للمعلم،  واأليام املفتوحة للشركات . كذلك يساهم املركز بصورة رئيسية 
في متثيل جامعة قطر كمنظم في معرض قطر املهني، ذلك احلدث السنوي 
الهام للباحثني عن التدريب والتطوير وفرص العمل املتميزة . كما يقوم املركز 
التطوير  يخص  فيما  احمللي  للمجتمع  وتدريبية  استشارية  خدمات  بتقدمي 
املهني  وورش العمل التي تساعد في التعرف على كيفية التعامل مع العديد 
التي ميكن أن تواجه الفرد في مجال العمل وإتاحة  من الصعوبات واملواقف 

نافذه للتعرف على متطلبات سوق العمل التي 

مركز اخلدمات املهنية
Career services center

حتتاجها األجهزة احلكومية وشركات 
والعام  اخلاص  القطاع  ومؤسسات 

على حد سواء.

توظيف الطالب داخل احلرم 
اجلامعي:

الطالبي  التشغيل  مبادرة  تعتبر 
داخل  الطالب  بها توظيف  واملقصود 
دراستهم  فترة  خالل  اجلامعي  احلرم 
اجلامعية من أهم اختصاصات املركز 
حيث يتولى تنظيم وتطوير العملية 
الطالب  تسجيل  خالل  من 
وترشيحهم لألقسام التي حتتاج إلى 
متابعة  ثم  الطالبي،  التوظيف 
اخلاصة،  املستحقات  صرف  عملية 
في    تساعد  التجربة  هذه  بأن  علما 
تعزيز اخلبرات التعليمية للطالب مع 
توفير اخلدمات الالزمة جملتمع جامعة 

قطر  . 
ومن املهم معرفته أن عمل املركز ال 
يكتفي  مكتوبة  مهام  على  يقتصر 
ممتدة  عملية  هي  وإمنا  بتحقيقها 
جهات  من  العديد  مع  ومتداخلة 
واجملتمع  للطالب  يكفل  مبا  التواصل 
رؤية  من  إليه  يصبون  ما  اجلامعي 
الطويلة  املهنية  للحياة  واضحة 

 وطرق التخطيط للمستقبل. 
للمزيد من املعلومات:

الرجاء التواصل عبر اإلمييل: 
careerservices@qu.edu.qa

أو اإلتصــال على الرقم: 44033883



كلية الصيدلة 
برنامجني  قطر  جامعة  في  الصيدلة  كلية  افتتحت 
جديدين هما برنامج املاجستير وبرنامج دكتور صيدلي 
بناء على احتياجات دولة قطر لهذا النوع من اخلريجني، 
أساسية:  وثائق   3 على  ذلك  في  الكلية  واعتمدت 
التي   ،  2030 الوطنية  قطر  رؤية  هي  األولى  الوثيقة 
األساسية،  أركانها  كأحد  البشرية  بالتنمية  تهتم 
والوثيقة الثانية هي  خطة جامعة قطر اإلستراتيجية 
اإلستراتيجية  اخلطة  إلى  باإلضافة   ،  2012-2009
أن جامعة  2008-2012 حيث  الفترة من  للكلية خالل 
صيدلي  دكتور  برنامج  تأسيس  خالل  من  تهدف  قطر 
خريجني  وتوفير  العمل  سوق  متطلبات  مواكبة  إلى 
على  قادرون  والتفوق  التميز  من  عالي  مستوى  على 
العلمية  البحوث  قراءة  و  املعلومات  وتقييم  حتليل  
يعد  فإنه  الصيدلة  ماجستير  برنامج  أما    ، ونقدها  
البكالوريوس،   بعد  فيما  متقدمة  علمية  درجة 
يدرسها الطالب في عامني دراسيني. ذكــر د.جويسون   
أن طبيعة برنامج  ماجستير الصيدلة عبارة عن تدريب 
يتضمن  اخملتلفة،  الصيدالنية  العلوم  في  متقدم 
في  خبرة  تتطلب  التي  التخصصات  من  مجموعة 
مجاالت وعلوم مختلفة، حيث جتمع أكثر من علم في 
ساعة   36 يتضمن  البرنامج  أن  وذكر  واحدة.  بوتقة 
في  جدا  متقدمة  كورسات  عن  عبارة  وهي  معتمدة، 
اجملال التخصصي، باإلضافة إلى رسالة يتم مناقشتها 
، ومن جانبه حتدث د.حسام يونس رئيس قسم العلوم 
يتيحها  التي  التخصصات  أبرز  عن  الصيدالنية 
البرنامج اجلديد، فقال: هناك علم العقاقير ويقوم على 
تأثيرها،  ومعرفة  النباتات  من  الفعالة  املواد  استخراج 
يتناول  الذي   Pharmacology األدوية   علم  وأيضا 
بشكل أساسي تأثير الدواء على جسم اإلنسان، سواء 
التخصصات  ومن  السلبية،  تأثيراته  أو  الفعال،  تأثيره 
أدوية قادرة على الوصول لألجزاء املصابة دون  تصميم 
غيرها، واستهداف اخلاليا املريضة ، وأضاف د.يونس: من 
هو   صيدلة  ماجستير  برنامج  في  القبول  شروط  أبرز 

احلصول على شهادة البكالوريوس في الصيدلة من 

الدراسات اجلامعية ما بعد مرحلة  برامج جديدة ومتنوعة في إطار  التوسع في طرح  إلى  تهدف جامعة قطر 
البكالوريوس ، وقد طرحت مؤخرا عدد من البرامج ضمن فئة الدراسات العليا " املاجستير " كي تكون متاحة 

أمام خريجيها من مختلف التخصصات اجلامعية ذات العالقة .

الدراسات العليا في اجلامعة 

د 
دي

ج

جامعة معترف بها من قبل جامعة قطر، حيث انه في 
هذه املرحلة لن يقبل سوى املتخصصني في الصيدلة، 
لكن مستقبال ضمن اخلطة سوف يتم فتح البرنامج 
والبيولوجيا، مع  الكيمياء،  القريبة مثل  للتخصصات 
إضافية،  مقررات  إعطائهم  عبر  البداية  في  تأهيلهم 
التوفل،  في  درجة   "  520" املتقدم   يحرز  أن  ويشترط 
ويكون مجتازا امتحان GRE العاملي، الذي يقيس مدى 
ميكن  الذي  الصيدالنية،  العلوم  في  الطالب  كفاءة 
واحلد  قطر،  في  متخصصة  مراكز  خالل  من  تقدميه 
د.بيتر  قال    ،"4" من   "3" هو  القبول  ملعدل  األدنى 
جويسون حول برنامج دكتور صيدلي إنه برنامج جديد 
في  املتقدم  اإلكلينيكي  التدريب  على  قائم  ومتطور 
املؤسسات الطبية اخملتلفة ، وكما هو معروف إن الطب 
برعاية  تقوم  أضالع  ثالثة  وجود  على  يعتمد  احلديث 
 ، واملمرض  والصيدلي،  الطبيب،  في  تتمثل  املريض، 
صرف  على  قاصرا  دوره  يعد  لم  الصيدلي  إن  وأضاف  
املنظومة  صلب  في  أصبح  بل  الطبية،  الوصفات 
يصرف  قد  الذي  الدواء  نوع  بتحديد  ويقوم  العالجية، 
 ، املريض  حالة  حسب  املناسبة  جرعته  أو  للمريض، 
دكتور  شهادة  بني  فارق  وجود  إلى  د.جويسون  وأشار 
شهادة  وبني  الكلية،  ستمنحها  التي  صيدلي 
عن  عبارة  صيدلي  فدكتور  الصيدلة،  في  الدكتوراه 
الطالب  يدرسها  الصيدلة،  مجال  في  مهنية  شهادة 

ملدة عام كامل بعد حصوله على البكالوريوس.

الدراسات العليا 
بكلية اآلداب 

والعلوم

أعلنت د.حمده النعيمي 
رئيس قسم العلوم 

البيولوجية والبيئية في 
جامعة قطر،  عن انطالق 
برنامج ماجستير للعلوم 

البيئية  ابتداء من الفصل 
الدراسي خريف 2011 ، على 

أن يبدأ استالم طلبات 
االلتحاق بالبرنامج في وقت 

الحق من هذا العام، 
ويعد البرنامج اجلديد من 

البرامج املميزة، والتي تأتي 
لتلبي احتياجات سوق العمل  

في دولة قطر، وخاصة أن 
التنمية املستدامة، 

واالهتمام بالبيئة ورعايتها، 
من ركائز رؤية قطر الوطنية 

 . 2030

يهدف برنامج ماجستير اإلدارة الهندسية إلعداد خريجي الهندسة ليصبحوا 
قادة الصناعة في املستقبل وممارسني محنكني في املهارات اإلدارة  الهندسية 
املستوى  على  للعمل  الالزمة  التقنية  املستويات  و  املتقدمة  القيادة  و 
اإلستراتيجي كمدراء صناعيني معاصرين.  ويختص  البرنامج بتطوير وتأهيل 
البنية  إدارة  قطاع  مثل  مختلفة  خدمية  قطاعات  إلدارة  مهندسني  مدراء 
وقطاع  واللوجستي،  والبترول  الغاز  عمليات  وقطاع  والتشييد،   التحتية 
لفصل  مختلفة  تخصصات  من  طالب   20 قبول  مت  ولقد   ، واملرافق  الطاقة 
خريف 2010 ، باإلضافة إلى برنامج ماجستير العمارة والتخطيط العمراني 
الذي يهدف إلى تخريج مصممني ومخططني عمرانيني لديهم القدرة على 
املشاركة الفعالة في توجيه عملية التنمية العمرانية وحتسني كفاءة البيئة 
العمرانية،  وتتركز أهداف هذا البرنامج في إمداد الطالب بالفهم املتكامل 
بطبيعة ممارسة مهنة التصميم العمراني ، حيث  مت قبول 6  طالب لفصل 
خريف 2010 ، باإلضافة إلى برنامج ماجستير احلوسبة الذي يهدف إلى إيجاد 
مهارات  وتطبيق  وخارجها،  قطر  دولة  مستوى  على  ناجحة  مهنية  وظائف 
التحليل والتصميم  إليجاد حلول حاسوبية خالقة لألعمال. مت قبول 37 طالب 
لفصل خريف 2010 ، و ماجستير الهندسة البيئية ، حيث يهدف البرنامج 
إلى تدريب اخلريجني لتحليل وحل املشاكل البيئية عن طريق تطبيق احللول 

الهندسية ، والبرنامج مفتوح خلريجو الهندسة . 

الدراسات العليا بكلية الهندسة
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1 -هل ترى أن شخصيتك:
ثابتة  شخصية  ب-  للتجديد  قابلة  شخصية  أ- 

ج- شخصية معتدلة

2 -هل تعتقد أنك في تعامالتك مع األخرين:
أ- متكلف        ب- قــوي          ج- مقبول

املواقف  مع  تعامالتك  في  أنك  تعتقد  -هل   3
الصعبة:

أ- متردد        ب- متشبث برأيك         ج- محبوب

هو  فما  صدمة،  أو  بفاجعة  تصاب  -عندما   4
حالك؟

أ- صامد        ب- قوي األحتمال          ج- متزن

5 -آراؤك حول القضايا املهمة تكون فيها دائماً:
ً أ- متحفظاً   ب- صلباً                ج- عقالنيا

خاصة  بصفة  العائلية  املشاكل  في  -قراراتك   6
تكون دائماً فيها:

أ- غير حاسم       ب- حازماً         ج-متنوعاً

والشرف،  السمعة  تخص  التي  القضايا  -في   7
تكون في حكمك عليها:

أ- متذبذباً      ب- ثابت العزم    ج- حتكمك العادة

8 -في عالقاتك مع رؤسائك بصفة عامة تكون:
أ- واضحاً       ب- متملقاً             ج- منطياً 

السمعة  سيئ  أشخاص  مع  -عندالتعامل   9
تكون:

أ- مرتاباً          ب- حصيفاً         ج- عادياً

 ً ؟
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من أي الشخصيات أنت ؟

قد ال تستطيع احلكم اآلن بدقة، دعنا نساعدك لتقييم شخصيتك، عليك اإلجابة بهدوء
ية                                                            وصدق عن األسئلة التالية:

ص
خ
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بار
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ا

10 -في معظم املناقشات العائلية تكون:
أ- مولعاً باجلدال     ب- جريئاً                 ج- محترماً لرأى األخرين

11 -في تعامالتك مع اجلنس األخر (اخملالف جلنسك) بصفة عامة 
هل تكون: 

أ-بغيضاً               ب- حلو املعشر       ج-عادالً

 12-إذا تطاول عليك أحد تكون:
أ- سريع الغضب         ب- ترد التطاول           ج- متسامحاً

13 -إذا خسرت شيئاً ثميناً تكون:
ً ثم تهدأ أ- راضياً وقنوعا           ب- منفعالً                 ج- ثائرا

الـتقييم..
•إجمع إجاباتك، وحدد كم إجابة للمجموعة (أ) وكم إجابة للمجموعة (ب) وكم إجابة للمجموعة 

(جـ) على أن يكون مجموعها جميعاً (13) إجابة.
 

-ال متنح نفسك أي درجة عن كل إجابة من اجملموعة (أ).
-أمنح نفسك درجتني عن كل إجابة من اجملموعة (ب).

 -امنح نفسك درجة واحدة عن كل إجابة من اجملموعة (جـ).

النتـيجة
الرئيسية  والصفات  الشخصية  قوي  فأنت  درجة،   20-25 مابني  تتراوح  درجاتك  كانت  إذا   :ً أوال

لشخصيتك هي : الصالبة- الطموح- احلزم.
وأهم سماتك الشخصية أنك تعلم متاماً ماتريده في احلياة، وال تهدأ إال عندما حتقق أهدافك. 

عيبك اخلطير هو أنه ميكن أن يصيبك اإلحباط إذا لم حتقق أهدافك.

ثانياً: إذا كانت درجاتك تتراوح مابني 19-15 درجة، فأنت صاحب شخصية متوازنة جدا من ناحية 
القوة، والصفات الرئيسية لشخصيتك هي (التسامح- الطيبة - مراعاة األخرين)، وأهم سماتك 
الشخصية أنك حتب مساعدة اآلخرين إلى جانب سعيك إلشباع رغباتك الشخصية، باإلضافة 
على  أنك  فعالً في شخصيتك  واملدهش  احلياة،  في  وإدراكك ألهدافك  الفريق  بروح  متتعك  الى 

استعداد لتقبل اإلخفاقات والنجاحات املفاجئة.
ثالثاً: إذا كانت درجاتك أقل من 15 درجة، فأنت شخصية غير قوية باملرة.

الصفات الرئيسية لشخصيتك هي : التردد- احليرة- عدم احلسم.وأشهر سماتك الشخصية، 
هي قلة ثقتك بنفسك وباآلخرين، وتشكك في قدراتك، على الرغم من شعورك باألمان مع 

العالم اخلارجي، والشيء املؤسف فعالً أنك ال تستغل إمكاناتك بالقدر الكافي .
وعليك أن تضع أمامك أهدافاً أعلى، وأن تعزز ثقتك في نفسك، وتؤمن إمياناً كامالً بأنك متلك 

القدرة واملوهبة التي تؤهلك للنجاح في احلياة.
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ال مراء في أن كل شخص علي وجه األرض يحب النجاح  ، وليس النجاح هو  ن
الشهرة  واحلصول علي  االختبارات  في  تامة  درجات  احلصول علي  في  فقط 
العريضة ، بل إن النجاح احلقيقي هو شعور ذاتي داخلي بتحقيق ما يصبو إليه 

اإلنسان من خير، وزيادة الثقة بالنفس وتنمية القدرات الذاتية الكامنة  .
تزخر  وجامعتنا   ، حتقيقا  وأمتعها  املعادالت  اصعب  هي  النجاح  معادلة  إن 
تعليمي متميز  إن جامعة قطر كصرح   ، والناجحات  الناجحون  بأفواج من 
تتيح فرص التعليم والتدريب والبحث في اجملاالت اخملتلفة من التخصصات 
وكما   ، بالدولة  الرخاء  ورفع مستوى  التعليمي  باملستوى  لالرتقاء  املطلوبة 
العربية  للجامعة  به  يقتدى  مثال  قطر  جامعة  ومازالت  كانت  عاهدناها 
املثالية التي تعمل على أسس وأهداف واضحة وسياسات وإجراءات أكادميية 
إلى دخول  تأهله  التي  العلمية  املعايير  بكافة  الطالب  تزود  املستوى  عالية 
قامت  هنا  ومن   ، اجملاالت  مبختلف  مواهبه  وصقل  التنافسي  العمل  سوق 
جامعة قطر بتخريج أجيال ذو كفاءات علمية وعملية بكافة جوانب احلياة 

املتنوعة. 

وفي هذا املوضوع التقينا بعدد من خريجي اجلامعة املتفوقني، سألناهم عن معادلة النجاح 
وحتقيق التفوق في احلياة العلمية والعملية. 

التقينا   " خريجون   " مجلة  من  العدد  وبهذا 
هندسة  تخصص  النونو  أحمد  باخلريج 
كهربائية  أحد اخلريجني املتميزين الذي أكمل 
مشوار دراسته بحصوله على درجة املاجستير 
بدرجة امتياز ، وفي حوار مفتوح قال: لقد كانت 
حلياتي  األساسية  القاعدة  مبثابة  اجلامعة 
العملية والعلمية، حيث استفدت من دراستي 
وبناء  العمل  سوق  إلى  للدخول  اجلامعية 
اخلبرات العملية على األسس التي مت اكتسابها 

في اجلامعة، فقد أهلتني نتائجي في جامعة 
اجلامعة  في  املاجستير  دراسة  ملتابعة  قطر 
درجة  على  وحصولي  الشارقة  في  األمريكية 
الهندسية.  النظم  إدارة  تخصص  في  امتياز 
إلى  كلمة  النونو  وجه  احلديث  ختام  وفي 
التقدم  في  تستمر  أن   مفادها  قطر  جامعة 
والدكتوراه  املاجستير  برامج  من  املزيد  وطرح 
في  العلمي  البحث  تشجيع  على  والعمل 
لربط  اجلهد  وبذل  اجلديدة  العلمية  اجملاالت 
اجلامعة بالقطاع اخلاص واحلكومي في مجاالت 

البحث والتدريب والتطوير.  

التفوق 
والنجاح 
معادلة 
متميزة في
 العلم 
والعمل

اخلوري  أماني  علي  فرزانة  اخلريجة  وقالت 
 2009 دفعة  واالقتصاد  اإلدارة  كلية  خريجة 
تخصص محاسبة مالية كانت جامعة قطر 
فقد   ، العملية  حياتي  في  احملورية  النقطة 
خالل   من  اجلامعة  في  شخصيتي  تكونت 
تعاملي مع الطالبات واألساتذة القادمني من 
فقد  متنوعة  وبخبرات  مختلفة  أماكن 

اكتسبت منهم العلم، اخلبرة، القدوة 

الصبر  منهم  وتعلمت 
ذلك  جانب  إلى   ، واملثابرة 
املسؤولية  معنى  تعلمت 
واالعتماد على النفس حيث 
 ، عندي  املعنى  ذلك  ثبت 
واكتسبت  تعلمت  أيضا 
ومختلفة  عديدة  مهارات 
التحاور  و  التعامل  كفن 
التفكير  وفن  والنقاش 
وكيفية   ، البناء  النقدي 

وضع  وكيفية   ، لها  احللول  وسرد  واملشكالت  املواقف  حتليل 
اجلامعة  وأكسبتني  حتقيقها،  إلى  الطرق  و  واألهداف  اخلطط 
يتعلق  فيما  والسيما  للقراءة  حبي  فزاد  واملعرفة  العلم  حب 
املشاريع  حتليل  وكيفية  واالقتصاد  واحملاسبة  األعمال  مبجال 
للشركات  املالية  القوائم  إعداد  وكيفية  واالستثمارات 
واملؤسسات ، أيضا تعلمت كيفية سير سوق العمل واالقتصاد 
كالبنوك  املالية  املؤسسات  من  الكثير  عمل  سير  وكيفية 
في  أهدافي  تكونت  وقد   ، الشركات  و  التأمني  ومؤسسات 

جامعة قطر وبفضلها توسعت آفاقي وطموحاتي . 

خريجة  وجهت  جهتها  من 
اجلامعة والقانونية القطرية 
الشكر  السليطي  حصة 
جلميع أعضاء هيئة التدريس 
كنت  وقالت  قطر  بجامعة 
طالبة يوما ما في أروقة هذه 
الغراء، وقد تعلمت  اجلامعة 
من  الكثير  رغم  هنا  الكثير 
التي  الشخصية  الصعاب 
إصراري  إن  إال  أعانيها  كنت 

وأضافت   ، للدراسة بشكل جاد  لي  دافعا  املزيد كان  نيل  على 
لقد دأبت على احلرص على استكمال دراستي العليا موازنة بني 
حياتي العملية وحياتي األسرية في املنزل. وبدوري اشكر جهود 
الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى 
التي  الكبيرة  الثقة  على  ناصر  بنت  موزا  الشيخة  وسمو 

منحوها ألبناء الوطن، وفتحهم لنا جميع مجاالت التنمية 

والتطور من أجل حتقيق 
غد أفضل لنهضة بالدنا ، 

وأضافت لقد شاركت 
املرأة القطرية منذ القدم 
في كافة نشاطات احلياة 
العملية، فقد جنحت في 

عدد كبير من اجملاالت 
واعتلت املناصب الكبيرة 

بنجاح ،
وأستطيع القول ان املرأة 

في كثير من األحيان 
تتفوق بدقتها وأسلوبها 
ومنهجها على نظيرها 

الرجل خاصة فيما يتعلق 
باألحوال الشخصية مع 

تقديري لكافة الرجال 
العاملني في هذا اجملال، 
وأمتنى من كافة طالب 

وطالبات القانون احلرص 
على تخصصهم وتذليل 

الصعاب التي قد 
تعترضهم. 
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قالت اخلريجة رمي العالي احلاصلة على جائزة اخلريج الشاب املتميز 
لعام 2010 أوالً أشكر سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى، وحرمه سمو الشيخة موزا 
بنت ناصر على أنهما وفرا للشعب القطري هذا الصرح العلمي 
الكبير املتمثل في جامعة قطر ، وثانياً البد أن أعترف بأنني مدينة 
ً ،وما كنت ألصل إلى التميز  لكل من علمني حرفاً أو شيئاً جديدا
إال بالعناية والرعاية من اجلامعة والهيئة اإلدارية التي تذلل كل 
العقبات أمام اجلميع ، وأمتنى لكل زمالئي الطلبة والطالبات في 
من  فالبد  يكفي،  ال  وحده  فهذا  والنجاح  بالتوفيق  قطر  جامعة 
الطالبة  أو  الطالب  يقدمه  شيء  أقل  ألنه  والتميز،  التفوق 
من  واهتمام  رعاية  من  جنده  ما  مقابل  الوطن  ولهذا  للجامعة 
رهبة  من  أعاني  كنت  البداية  في  أنني  أنكر  ال  وأضافت  اجلميع 
كبيرة، ملا للجامعة من أهمية كبيرة في اجملتمع، خاصة أن هيئة 
التدريس فيها تختلف كلياً عن التدريس في املراحل التعليمية 
علماء  من  اجملتمع،  صفوة  مع  أتعامل  نفسي  فوجدت  السابقة، 

أجالء، ال يبخلون بأي معلومة على طالبة علم.

رمي العالي: 
أحمل جميال لهذا الصرح الكبير

وعندما بدأ النشاط 
الدراسي فعلياً بدأت 

الرهبة تقل تدرجيا وبدأت 
أتعلم كيف أنظم وقتي 
وأستفيد منه بالطريقة 

املثلى، وكيف أعتمد على 
نفسي في تتبع املعلومة 

حتى تصل إلى حقيقة 
علمية ، ومن هنا بدأ 

التغيير احلقيقي والتأثير 
الفعلي للجامعة على 

شخصيتي وطريقة 
تفكيري فاختلف أسلوبي ، 

واختلفت نظرتي للحياة، 
واختلفت طريقة تعاملي 
مع الناس، وأصبحت قادرة 

على التقييم الصائب ، 
وأعتقد أن هذا ليس سهالً، 
وال بسيطاً، إمنا شيء مهم 

للغاية ، والبد أن يكون 
اجملهود املبذول بقدر ما 
نطمح الوصول إليه ، 

فالشيء الذي نصل إليه 
بصعوبة كالشهادة 

اجلامعية والتفوق فيها 
فمن املؤكد أنه شيء مميز، 
ال يستطيع الوصول إليه 

إال شخص مميز ، هكذا 
علمتني الدراسة اجلامعية.



د.شيخة بنت عبداهلل املسند
رئيس جامعة قطر 

كل عام وأنتم بخير

قطر  برؤية  إلى مستقبل مشرق  نرنو  بداية جديدة،  معه  لنبدأ   ، بدأ  قد  عام جديد 
األول في  العقد  ، بل هو نهاية  الذي مضى، ليس مجرد عام عادي  العام  الطموحة، 
السياسية،  اجملاالت،  مختلف  في  خالله  قطر  تقدمت  والعشرين،  احلادي  القرن 

واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية، والرياضية. 
ونال التعليم في دولة قطر حظا كبيرا من التطوير، وتقدم خطوات كبيرة لألمام، وإن 
كانت الرحلة ال تزال طويلة، فهذا هو اجمللس األعلى للتعليم يقود جتربة طموحة في 
والتي  العاملية،  اجلامعات  من  كبير  بعدد  تزهو  التعليمية  املدينة  هي  وها  التعليم، 

تقدم تعليما متخصصا عالي املستوى. 
أما جامعة قطر فقد أخذت نهج التطوير هدفا لها منذ عدة سنوات، وهذا التطوير 
الراكد  املاء  التطوير سنة احلياة، وألن  لن يتوقف عند زمن محدد، بل سيستمر، ألن 

يتعفن، واملاء اجلاري ينبثق منه اخلصب والنماء.
األكادميي  االعتماد  على  حتصل  أن  املاضية  السنوات  خالل  قطر  جامعة  استطاعت 
لعدد من كلياتها  وهي:  كليات الهندسة، والصيدلة، واإلدارة واالقتصاد، كما حصلت 
برامج متنوعة في كليات أخرى على االعتماد األكادميي من جهات علمية وأكادميية 
مرموقة في العالم، فيما تسعى جامعة قطر بشكل عام للحصول على االعتماد 

املؤسسي من هيئة اعتماد جامعات اجلنوب بالواليات املتحدة. 
وهي:  مختلفة،  مجاالت  في  عليا  دراسات  برامج   9 نحو  اجلامعة  تضم  وحاليا 
اخلاصة،  التربية  ماجستير  التربوية،  القيادة  ماجستير  األعمال،  إدارة  ماجستير 
ماجستير  مؤخرا  لها  وأضيفت  الهندسية،  اإلدارة  ماجستير  احلوسبة،  ماجستير 
الهندسة البيئية، وماجستير علوم البيئة، وماجستير الصيدلة الذي مت اإلعالن عنه 

مؤخرا.  
وطبعا لم تغفل جامعة قطر دور البحث العلمي وأهميته، وقامت بتوفير مختلف 
التسهيالت ألساتذتها وطلبتها في هذا اإلطار، حيث ساعدتهم على التقدم للمنح 
البحثية خارج اجلامعة في إطار مشروع األولوية الوطنية للبحث العلمي NPRP، أو 
برنامج اخلبرة البحثية للطلبة اجلامعينيUREP، كما وفرت جامعة قطر منحا بحثية 

داخلية، عبر مختلف الكليات واملراكز البحثية في اجلامعة. 
واالهتمام بالبرامج واألنشطة  البيئية تأتي على رأس أولويات اجلامعة، والتي يتبع لها 
مركز متكامل للدراسات البيئية، وأيضا مت إنشاء برنامج للعلوم البيئية، كما تنظم 
فعاليات وأنشطة بيئية متنوعة لزيادة الوعي البيئي في اجملتمع احمللي، منها سلسلة 
منتديات علوم احلياة، وذلك ألهمية البيئة في حياة اإلنسان، األمر الذي جعل البيئة 

ركنا أساسيا في رؤية قطر 2030 . 
وحسب التغذية الراجعة من سوق العمل ، فإننا مطمئنون متاما إلى مستوى اخلريج، 
وبأنه قادر على املنافسة في سوق العمل بقوة، بفضل ما يتسلح به من علم ومهارات 
بحثية، جتعله يفوق أقرانه في أحيان كثيرة، ومنذ سنوات طويلة فاجلامعة ال تنشئ 
برنامجا جديدا في أي مجال، إال بعد دراسة متطلبات سوق العمل، واالسترشاد بآراء 
مختلف القطاعات حول البرنامج اجلديد، وذلك كي مند اجملتمع احمللي بكفاءات قطرية 

متميزة، تسهم بدورها الفعال في نهضة الوطن. 




