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كلمة الرئيس الجامعة
العالقة المستمرة بيننا
�أعزائي اخلريجني كم �أنا �سعيدة بالتوا�صل معكم من خالل املنابر الإعالمية العديدة التي وفرتها جامعتكم ،للتوا�صل املبا�رش فمن خالل
ق�سم عالقات اخلريجني ب�إدارة العالقات اخلارجية باجلامعة �أ�صبح التوا�صل قائما بني اجلامعة وخريجيها املتميزين الذين ي�سهمون
ب�شكل فاعل يف خدمة وطنهم على �أكرث من �صعيد  ،فقد خرجت جامعة قطر على مدى �أجيال متعاقبة نخبة من اخلريجني الذين كان
يرتقبهم امل�ستقبل ليكملوا م�سرية البناء والنه�ضة لرفعة وعلو هذا الوطن .
و�إىل ه�ؤالء نزف ب�شارة هامة بتحويل " نادي اخلريجني " �إىل "جمعية
اخلريجني" وهو �أمر هام من �ش�أنه حتقيق املزيد من التوا�صل بني
اجلامعة وخريجيها و�إ�ضفاء الكثري من الفاعلية التي يتطلبها جمهود
التوا�صل الفعلي بني اجلامعة ومنت�سبيها ما بعد التخرج  ،ومن املهم
ونحن نتابع الفقرات التي تت�ضمنها جملة ( خريجون ) � ،أن نثمن
�سعي نادي اخلريجني يف �إطار الت�سويق للنادي �أيام التخرج وغريها
من املنا�سبات اجلامعية الهامة ،بالإ�ضافة �إىل دور اجلمعية املنتظر
يف العمل على ت�شجيع اخلريجني على االنخراط يف الأعمال التطوعية
التي ت�ؤدي �إىل توعيتهم ب�أهمية دورهم يف خدمة اجلامعة والوطن،
وال�شك �أن ما يت�ضمنه هذا العدد من تغطية هامة للأحداث اجلامعية
وما يحتويه من مقابالت مع عدد من اخلريجني املتميزين ومن
زوايا تلقي ال�ضوء على جوانب متنوعة من �أخبار اجلامعة �ست�سهم
يف مزيد من التوا�صل بني اجلامعة وخريجيها وهو هدف ن�سعى �إليه
كجزء من عملنا الهادف �إىل �أن تبقى العالقة م�ستمرة  ،ومتجذرة بني
اجلامعة وخريجيها بحيث يعودون �إليها يف كل املنا�سبات ويوا�صلون
عطاءهم من خالل بقائهم قريبني من م�ؤ�س�ستهم الأم التي وو�ضعتهم
على �أهم خطوة من خطوات حياتهم العلمية والعملية �إذ ال ينبغي �أن
تنتهي العالقة بني اخلريج وجامعته مبجرد تخرجه بل ال�صحيح �أن
تبقى تلك العالقة على �أكرث من م�سار بحيث ي�ستفيد اخلريجون مما
تقدمه اجلامعة من دورات تدريبية يف جمال التعليم امل�ستمر وحت�سني
اخلربات وت�ستفيد اجلامعة من جتارب �أبنائها ووفائهم ملا قدمته لهم
من علوم جعلتهم خري �سفراء لها يف مواقع عملهم املختلفة .
ا.د� .شيخة بنت عبداهلل امل�سند
رئي�س جامعة قطر
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جامعة قطر تعلن عن تأسيس جمعية الخريجين
شيخة المسند :نعتز بخريجينا وبإنجازاتهم المشرفة
�أعلنت الأ�ستاذة الدكتورة �شيخة امل�سند رئي�س جامعة قطر يف م�ؤمتر �صحفي عن ت�أ�سي�س جمعية خريجي جامعة قطر ،وهي جمعية �شاملة
ت�ضم كافة اخلريجني بهدف تقوية العالقة بني اجلامعة وخريجيها ،وبني اخلريجني فيما بينهم ،لتقدمي الدعم املتبادل متعدد الوجوه،
وبناء وتعزيز �شبكة متفاعلة من اخلريجني القادرين على خدمة بع�ضهم البع�ض وجامعتهم وجمتمعهم.

وقد ح�رض امل�ؤمتر بالإ�ضافة لرئي�س اجلامعة كل من الأ�ستاذة زينة
العظمة مديرة �إدارة العالقات اخلارجية  ،والأ�ستاذة رنا الفال�سي مدير
عالقات اخلريجني وال�رشكاء بالإنابة والأ�ستاذة بثينة اللنقاوي رئي�س
ق�سم عالقات اخلريجني بالإ�ضافة �إىل ممثلي ال�صحف املحلية وفريق
عمل عالقات اخلريجني.
وبهذه املنا�سبة ،قالت الدكتورة �شيخة امل�سند �إن عالقة جامعة قطر
بخريجيها عالقة متينة وقدمية ،حيث و�ضعت اجلامعة كل جهودها يف
ال�سنوات املا�ضية جلعل نادي اخلريجني حمور التفاعل املتبادل بني
اجلامعة واخلريج ،وقد �آن الوقت جلعل عالقة جامعة قطر بخريجيها
عالقية م�ؤ�س�سية حتت مظلة جمعية يديرها جمل�س �إدارة مكون من
نخبة من اخلريجني ،بعد �أن اكت�سبت هذه التجربة الن�ضج الكايف لذلك.
كما �أكدت الأ�ستاذة زينة العظمة مدير �إدارة العالقات اخلارجية يف
جامعة قطر بهذه املنا�سبة �أنه بالإ�ضافة �إىل جمل�س �إدارة اجلمعية،
ودوره الإ�رشايف ،و�إدارة العالقات اخلارجية ذات الدور التنفيذي،
تت�شكل اجلمعية من جمموعة من الفروع يف كل منها عدد من اخلريجني
املهتمني بت�أ�سي�س �شبكة دعم متبادل ،جتمعهم �إحدى املقومات التالية:
الكلية� ،سنة التخرج ،االهتمامات املهنية �أو االهتمامات اخلا�صة.
و�أو�ضحت �أن الع�ضوية يف جمعية خريجي جامعة قطر تق�سم �إىل
يف
ثالثة �أنواع وهي :ع�ضو م�سجل ،ع�ضو فعال ( ي�سمى �أي�ض ًا ع�ضو و ّ
) ،وع�ضو فخري ،و يعترب ع�ضوا م�سجال يف اجلمعية كل خريج من
جامعة قطر �أرقام االت�صال اخلا�صة به �صحيحة وحمدثة (جوال وبريد
يف فهو الع�ضو الذي يقوم مبا من
�إلكرتوين)� ،أما الع�ضو الفعال �أو الو َ
�ش�أنه التعبري عن ارتباطه باجلامعة ودعمه لها.
وقد �أو�ضحت الأ�ستاذة بثينة اللنجاوي رئي�س ق�سم عالقات اخلريجني
�أن طرق التعبري عن االرتباط باجلامعة متنوعة وال تتطلب بال�رضورة
الكثري من اجلهد والوقت  ،ومن الأمثلة التي ذكرتها :ت�شجيع الطلبة على
االلتحاق بجامعة قطر ،والت�سجيل يف جمتمع اجلامعة على االنرتنت
ك�شبكات التوا�صل االجتماعي� ،أو حتديث البيانات ال�شخ�صية ب�صفة
دورية� ،أو ح�ضور الفعاليات اجلامعية� ،أو قراءة املطبوعات واحلر�ص
على االطالع على �آخر �أخبار و�إجنازات اجلامعة� ،أو امل�شاركة يف العمل
التطوعي يف رابطة اخلريجني� ،أو تقدمي م�ساعدة مالية للجامعة� ،أو
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مقابلة /تعيني طلبة �أو خريجني من جامعة قطر� ،أو دعم الأن�شطة
الطالبية� ،أو امل�ساعدة يف ا�ست�ضافة فعالية للجامعة خارج احلرم� ،أو
م�ساندة ودعم اجلهود املجتمعية واحلكومية التي تعود بالنفع على
اجلامعة� ،أو ت�شجيع الزمالء اخلريجني على التوا�صل مع اجلامعة� ،أو
جذب اخلريجني البعيدين عن اجلامعة ومن ي�صعب الو�صول �إليهم
ودعوتهم للتوا�صل� ،أو ت�شجيع اخلريجني الآخرين على تقدمي الدعم
للجامعة� ،أو التعريف والرتويج لربنامج اخلريج الفعال� ،أو االت�صال
بع�ضو هيئة تدري�س �أو مبوظف للتعبري له عن التقدير والعرفان� ،أو
ارتداء لبا�س �أو اك�س�سوار مزين ب�شعار اجلامعة� ،أو ا�ستخدام منتجات
حتمل �شعار اجلامعة يف مكان العمل �أو على ال�سيارة �أو يف املنزل
كالدروع التذكارية ومل�صقات ال�سيارة وغريها� ،أو ح�ضور فعاليات
مل �شمل اخلريجني ال�سنوي� ،أو التقدير ملا قدمته
اخلريجني مثل حفل ّ
اجلامعة للخريج على امل�ستوى ال�شخ�صي ولدورها يف بناء وتطوير
املجتمع� ،أي �أن يكون �سفرياً للجامعة يف املجتمع بالطريقة التي
يجدها منا�سبة.
كما حتدثت الأ�ستاذة اللنقاوي عن بدايات العالقة بني جامعة قطر
واخلريجني وعددت امل�شاريع املخ�ص�صة للخريجني خالل ال�سنوات
ال�ست الأخرية .كما بينت املميزات التي يتمتع بها �أع�ضاء نادي
اخلريجني وقد خل�صتها يف التايل :ت�رصيح الدخول للجامعة من جميع
بوابات جامعة قطر ،احل�صول على كامل خدمات املكتبة اجلامعية،
احل�صول على �أ�سعار خمف�ضة لت�أجري املالعب الريا�ضية وتخفي�ض على
�أ�سعار اال�شرتاك يف جممع الريا�ضات املائية ،دورات للتدريب والتطوير
وفر�ص للكثري من اخلدمات التعليمية ،فر�ص للم�شاركة يف جميع
الأن�شطة الثقافية واالجتماعية والفنية والريا�ضية ،ن�سبة من مقاعد
الرو�ضة والتعليم املبكر خم�ص�صة لأبناء �أع�ضاء نادي اخلريجني،
يح�صل �أع�ضاء النادي على تخفي�ضات من �أكرث من  90متجرا خمتلفا
 ،ي�ستلم �أع�ضاء النادي ر�سائل ن�صية تت�ضمن دعوات للم�شاركة
بالفعاليات اجلامعية ،يح�صل الع�ضو على ا�شرتاك يف الدوريات التي
ت�صدرها اجلامعة وذلك عن طريق الربيد الإلكرتوين.

حصادنا خالل عام
خدمات متعددة لتواصل دائم
مت ان�شاء ق�سم عالقات اخلريجني ليكون حلقة الو�صل بني اجلامعة وخريجيها مما يزيد من املنفعة العامة لكليهما  ،وذلك من خالل
تنظيم الفعاليات االجتماعية والثقافية والريا�ضية واملهنية وكذلك من خالل تقدمي بع�ض االمتيازات اخلا�صة لأع�ضاء اجلمعية من
خالل ان�ضمامهم لع�ضويته.

ومن ابرز اجنازات الق�سم العامة :
• م�شاركة �سبع كليات من خالل من�سقيها لتنظيم حفل مل ال�شمل

الثالث خلريجي جامعة قطر دفعة  2008-2006والذي مت
بتاريخ 2011/3/2م املقام يف ال�ساحة اخلارجية لكلية الهند�سة
ومبنى املطاعم والذي �شمل على عدد من اللوحات املتنوعة
لأوبريت قطر الأم بالتعاون مع جمعية قطر للفنون والرتاث .
• �إقامة معر�ض فني للخريجة مرمي املو�سى بعنوان "مواهب وفنون
اخلريجني"
• حتديث بيانات اخلريجني بالتعاون مع مركز البحث امل�ؤ�س�سي ،
وجتديد التعاقد مع اجلهات امل�شاركة يف كتيب اخل�صومات .
• عمل ا�ستبيان لق�سم عالقات اخلريجني حيث مت توزيعه على
اخلريجني يف حفل مل ال�شمل و�أي�ضا التعاون مع مكتب البحث امل�ؤ�س�سي
وذلك مب�شاركتهم ب�إر�سال الر�سائل الق�صرية لتوزيعه على �أكرب عدد من
اخلريجني
• ا�صدار العدد الثاين للمجلة ال�سنوية للق�سم بالتعاون مع كليات
اجلامعة  ،اعداد كتيب قادة من جامعة قطر اال�صدار الثاين لإ�ضافة عدد
جديد من ال�شخ�صيات عليه ،حيث ي�ضم نخبة من خريجي جامعة قطر
املتميزين و�أ�صحاب املنا�صب العليا
• عمل(فوك�س قروب ) للخريجني خالل خريف 2010م وفوك�س قروب
للخريجني الثاين وذلك خالل ربيع 2011م لتبادل الآراء حول اعمال
الق�سم واجنازاته .

• �إقامة احلملة التعريفية ال�سنوية جلمعيه اخلريجني يف م�ؤ�س�سات
الدولة وخا�صة املدار�س والتي بد�أنا بها وذلك لكرثة عدد اخلريجني
املتواجدين بها يف فرتة خريف  /2010ربيع  2011وكذلك بالف�صول
الدرا�سية لطلبة اجلامعة ابتداءا من ف�صل ال�صيف لعام 2011م .
• حتديث موقع ق�سم عالقات اخلريجني باللغة العربية واالجنليزية
بالتعاون مع وحدة املواقع الإلكرتونية وا�ضافة املقابالت ال�صحفية
مع كبار ال�شخ�صيات ودعمه بالأفالم حلفالت مل ال�شمل واملقابالت
امل�صورة وكذلك عمل ا�ستوديو �صور خا�ص بجميع اعمال الق�سم
وا�ستوديو اخر جلميع �صور دفعات حفالت التخرج وحفالت التكرمي
للكليات  ،وتنزيل رابط بقائمة �أ�سماء الأع�ضاء املتطوعني باجلمعية
ورابط خا�ص بالأع�ضاء الفخرين للنادي لكتيب رواد مبوقع اجلمعية
االلكرتوين .
• اقامة مباراة كرة القدم لفريق اخلريجات لريا�ضة ال�صاالت بتاريخ:
2011/5/12م وقد ح�صل الفريق على املركز الثاين امليدالية الف�ضية .
• زيارة الوفد اال�ست�شاري الأمريكي املخت�ص ب�ش�ؤون جمعيات
اخلريجني خالل فرتة 2011/5/16 -15م الذي ا�ضاف الكثري من
الدعم واالفكار الإيجابية واملقرتحات للق�سم .
• طرح منح درا�سية جمانية للدورات التدريبية بالتعاون مع مركز
التعليم امل�ستمر وبالإ�ضافة �إىل اقامة رحلتني ب�شهر يناير للخريجني
�أع�ضاء اجلمعية (بنني وبنات )ومنح ع�ضوية جمانية ملدة �سنه

جانب من حفل مل ال�شمل الثالث
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خلريجني دفعة  2001-2000و2002 -2001
• عمل برودكا�ست جلميع منت�سبي اجلامعة لدعوتهم لالنت�ساب
بالنادي واملتوقع تخرجهم.
• الإعداد جلائزة اخلريج ال�شاب املتميز والدعوة لال�شرتاك بها
• توزيع جملة خريجون على �أع�ضاء اجلمعية واملدار�س والوزارات
بالدولة .
• يف �إطار عملية الت�سويق للنادي مت تنظيم حملة جمع بيانات
اخلريجني عن طريق جممعات الت�سوق واملوقع االلكرتوين للنادي
وعليه دخلت ا�سماء اخلريجني امل�شاركة باحلملة عملية �سحب على
جوائز قيمه مثل االي باد واالي فون خالل الفرتة من 2011/11/1م
اىل 2011/11/31م وقد فاز باجلوائز 15ا�سم من القائمة امل�شاركة
باحلملة مت ال�سحب عليها الكرتونيا عن طريق النظام املعتمد للموقع
االلكرتوين وكذلك من خالل يوم التخرج ويوم الربوفة ويوم توزيع
الإفادات على اخلريجني وبالإ�ضافة �إىل دور اجلمعية الفعال يف
العمل على ت�شجيع اخلريجني على االنخراط يف الأعمال التطوعية
التي ت�ؤدي �إىل توعيتهم ب�أهمية دورهم يف خدمة اجلامعة والوطن
كالتعاون مع اخلريجني للتطوع يف تنظيم الفعاليات التي تنظمها
اجلمعية مثل حفل ع�شاء مل ال�شمل بالإ�ضافة �إىل مهمة اجلمعية يف
التوا�صل مع اخلريجني من �أجل ت�شكيل ج�رس من املعلومات املحدثة
ملجتمع اخلريجني عن جامعتهم الأم حيث يتم التوا�صل معهم دوريا
عرب ر�سائل  SMSوعرب �صفحة اجلمعية اجلديدة عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي الفي�س بوك والتويرت والربيد االلكرتوين املبا�رش لهم .
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قهوة مع خريجة
بثينة األنصاري  :دخولي لجامعة قطر كان أحد اللحظات الحاسمة في حياتي
يف لقاء خا�ص مبجلة ( خريجون ) التقينا بال�سيدة بثينة ح�سن الأن�صاري مدير اول للموارد الب�رشية يف �رشكة ات�صاالت قطر "كيوتل"
م�ؤ�س�سة ورئي�سة �رشكة قطريات تي اند دي القاب�ضة خلدمات املوارد الب�رشية و�سيدة الأعمال املعروفة للحديث عن جتربتها الغنية
كواحدة من اخلريجات املتميزات جلامعة قطر  ،وقد تناولت يف هذا اللقاء حلظات ال تن�سى يف حياتها يف رحاب جامعة قطر و�شخ�صيات
من اجلامعة �أثرت يف م�سريتها الناجحة  ،كما حتدثت عن جوانب خمتلفة من جتربتها احلياتية والعلمية � ،إ�ضافة �إىل ر�أيها جتاه عامل
الأعمال والأ�رسة واملجتمع فكان هذا احلوار :
ن�ستجلبها من م�ؤ�س�سة حمد الطبية  ،وغري ذلك من الأمور التي �أ�صبحت
الآن يف متناول زمالئنا اجلدد .

من هي �أكرث ال�شخ�صيات التي �أثرت يف م�سارك العلمي
واملهني خالل وجودك يف جامعة قطر ؟

ماهي �أكرث اللحظات �أهمية خالل وجودك يف جامعة قطر ؟

من بني اللحظات التي ال تن�سى يف حياتي �أول يوم يل يف جامعة
قطر حيث كنت وزميالتي يف ال�صف قريبات عهد باملرحلة الثانوية
ون�شاهد اجلامعة لأول مرة ،وقد وجدنا فرحة عارمة بدخولنا هذا
العامل املختلف عن عاملنا الذي �ألفناه على مدار �سنوات الدرا�سة
الثانوية فهناك �أ�ساتذة خمتلفون  ،وطريقة تدري�س خمتلفة وغري ذلك
من الأمور التي تزخر بها اجلامعة  ،فقد وجدت هذا اجلو جميال و�شعرت
ب�أن حياتي �ستكون خمتلفة  ،ومن الأمور التي ال تن�سى خالل املرحلة
اجلامعية طريقة اختيار امل�سار العلمي فقد كنت �أريد التخ�ص�ص يف
جمال �إدارة الأعمال ولكن رغبة الأهل والوالدة بالذات جعلتني �أختار
تخ�ص�ص طبي هو تخ�ص�ص العلوم احليوية الطبية بكلية العلوم
�ساعتها وبعد �أربع �سنوات من الدرا�سة تخرجت متفوقة وعملت كمعيدة
يف الق�سم  ،لت�أتي واحدة �أخرى من �أكرث اللحظات �أهمية يف حياتي
وهي حلظة التخرج من اجلامعة ف�أي �إن�سان يحدد لنف�سه هدفا ي�سعى
لبلوغه و�أنا �أعترب التخرج من اجلامعة نقطة مف�صلية يف حياتي حيث
عملت م�ساعد ع�ضو هيئة تدري�س يف جمال العلوم احليوية الطبية
بكلية العلوم  ،وكانت ظروف التدري�س والبحث �ساعتها مغايرة ملاهي
عليه الآن  ،فنحن كنا نبحث عن املادة العلمية ونح�رض العينات التي
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عندما �أ�ستعيد تلك الأيام ف�إنني تلقائيا �أجد الدكتورة �شيخة بنت جرب
�آل ثاين نائب رئي�س اجلامعة لل�شئون الأكادميية حاليا وع�ضو هيئة
التدري�س بكلية العلوم يف ذلك الوقت �أكرث ال�شخ�صيات العلمية يف
اجلامعة ت�أثريا يف �شخ�صيتي فقد كانت ال�سند والداعم الرئي�سي يل
خالل م�سريتي يف الكلية طالبة وم�ساعدة تدري�س حيث كانت م�ؤمنة
ب�شكل مطلق ب�إمكانياتي وب�أنني قادرة على �إجناز املزيد و�صنع
م�ستقبل �أف�ضل يل ولبلدي قطر فقد كنا نعمل ب�شكل م�شرتك يف الكثري
من الأن�شطة العلمية ب�شكل تطوعي وكانت �سندا يل يف كل ذلك وداعما
رئي�سيا لن �أ�ستطيع �إيفاءها حقها من ال�شكر لأنها كانت تزرع الثقة يف
نف�سي وتبعث يف وزميالتي الأمل بغد �أف�ضل  ،ال�شخ�ص الآخر الذي كان
له ت�أثري كبري على م�سريتي العلمية واملهنية هو الدكتور عادل مكية
رئي�س ق�سم العلوم احليوية الطبية ال�سابق فهذا الرجل كان دوما يدعوين
للبحث عن طريقي ال�صحيح وكان م�ؤمنا ب�أن تخ�ص�ص احليوية الطبية
لي�س هو تخ�ص�صي املثايل ولذلك فقد دعمني و�شجعني على موا�صلة
امل�شوار العلمي لأخذ ماج�ستري يف جمال �إدارة الأعمال من كلية الإدارة
واالقت�صاد بجامعة قطر  ،وهناك وجدت �شخ�صية �أخرى ال تقل �أهمية
عن �سابقيها وهي �شخ�صية الدكتور حممد النجداوي العميد ال�سابق
للكلية الذي ي�ستطيع التعامل مع كل ال�شخ�صيات وفق ما ت�ستحقه كل
�شخ�صية وقد �آمن الدكتور النجداوي بقدراتي واقرتح علي �أن �أكون
من�سقة لربنامج املاج�ستري ومعيدة لتدري�س مادتي االقت�صاد الكلي
واجلزئي وكانت تلك الفرتة من �أجمل �أيام حياتي مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س الرائعني بالكلية مبن فيهم الدكتور نظام هندي والأ�ستاذة
فاطمة العمادي والأ�ستاذة ندى اخلال وغريهم ممن لهم جزيل ال�شكر
والتقدير.

ما الذي وجدته خارج اجلامعة وجعلك تتوجهني �إليه
وترتكينها ؟

هذا ال�س�ؤال يف غاية الأهمية فجامعة قطر الآن تعي�ش �أزهى ع�صورها
�سواء يف جمال التدري�س �أو البحث العلمي منذ �أن جاءتها الدكتورة
�شيخة بنت عبد اهلل امل�سند حيث ت�ضاعف االهتمام ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني وبالبحث العلمي وغري ذلك وقد تغريت اجلامعة
عما كانت عليه خالل الفرتة من  2006-2003عندما غادرت اجلامعة
ولذلك وجدت يف القطاع اخلا�ص ب�أ�سلوبه يف الإدارة وطريقته يف
�إدارة املخاطر واالهتمام بخدمة العميل والبعد عن البريوقراطية
وان�سيابية العمل داخله �ضالتي التي كنت �أبحث عنها ومبتغاي الذي

كنت �أ�سعى �إليه فالقطاع اخلا�ص يتميز بعدة مزايا حبذا لو انتقلت �إىل
القطاع العام ويف مقدمتها الالمركزية يف اتخاذ القرار  ،وال�شفافية
يف الت�سيري والتنظيم حيث �إن النظام املتبع يكون وا�ضح الأهداف
والو�سائل املتخذة للقيام بالعمل وا�ضحة واملخاطر حم�سوبة من خالل
�إدارة خا�صة مبتابعة املخاطر تتحمل امل�سئولية ويتم حما�سبتها عن
ذلك  ،وهو ما ن�سميه ( بالتخطيط املحكم) .

�إذا �أنت تن�صحني القطاع العام باال�ستفادة من هذه التجربة ؟
بالفعل �أن�صح و�أوجه دعوة �إىل امل�ؤ�س�سات احلكومية مبحاكاة القطاع
اخلا�ص يف م�سالة �إدارة املخاطر لتفادي الأخطاء وعدم تكرارها ،
واالهتمام بخدمة العميل وت�رسيع �إجناز املعامالت وغريها من الأمور
التي جتعل القطاع اخلا�ص ينهي  %95من متطلبات العمالء دون عناء
�إال يف حاالت نادرة وقليلة جدا .

هل لديك كلمة لطالب وطالبات اجلامعة ؟

من املعروف �أن ر�أ�س املال الب�رشي هو الطالب اجلامعي ولذلك يعترب
اال�ستثمار فيه وو�ضع الآليات لذلك مهمة بالغة الأهمية  ،ولذلك فمن
املهم و�ضع الآليات لتمكني ال�شباب القطري من ولوج �أبواب اجلامعة
�سواء بت�سهيل عملية الدخول �إليها �أو بو�ضع �آليات حتقق جودة
املخرجات وال�سماح لأكرب عدد من طالبنا بدخول اجلامعة  ،وبعد ذلك
يتم االختيار منهم فاملتميزون يح�صلون على درجات �أعلى وظيفيا من
غريهم ولكننا بهذه الطريقة ندفع الطالب ملزيد من املناف�سة والإجناز
ونحقق لهم حقهم يف التعليم اجلامعي  ،وهو حق حتدثت عنه �سمو
ال�شيخة موزا بنت نا�رص يف �أكرث من �صعيد  ،كما �أنه يتواءم ويتفق مع
ر�ؤية قطر 2030التي ت�سعى جلعل قطر دولة متقدمة يف كافة مناحي
احلياة مما يتطلب �إعداد جيل قطري مفعم بالوطنية وبتحمل امل�س�ؤولية
االجتماعية وميتلك املهارات الالزمة ل�صناعة امل�ستقبل لنف�سه ولأمته
ووطنه .

لو رجعت بثينة الأن�صاري للجامعة فما هو �أول �شيء
�ستقوم به ؟

�أول �شيء �أقوم به هو حت�صيل املزيد من املعارف واحلر�ص على حتقيق
اجلوانب املتعلقة بال�شباب من ر�ؤية قطر  2030فجيل ال�شباب تقع
على عاتقه امل�س�ؤولية الكربى يف حتقيق النجاح املنتظر ال�ست�ضافة
قطر لك�أ�س العامل 2022وهو ما يتطلب �إدخال الكثري من املهارات
التي حتقق هذه الر�ؤية �سواء من حيث الإدارة احلديثة وامتالك املعارف
والتقنيات املختلفة �أو بتحمل امل�س�ؤولية والعمل بروح الفريق .

ما موقع الأ�رسة يف حياتك ؟

الأ�رسة عن�رص حموري يف حياتي فقد ولدت لأ�رسة يطبعها احلب
والتفاهم لأب دبلوما�سي علمنا �أن نحب اجلميع ونتعامل مع كل النا�س
ب�شكل مت�ساو قائم على احرتام �إن�سانية الإن�سان  ،ولأم علمتنا �أن نتقبل
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النقد وان نعتز بهويتنا القطرية ونفتخر بها � ،أما زوجي فهو ال�سند
الأول يل يف كل �أعمايل ويف كل ما �أقوم به و�أ�ست�شريه يف كل �شيء ،
لأين مقتنعة مبحورية الرجل ومكانته يف البيت فهو �سي ال�سيد بر�أيي
و�سيظل كذلك وعلى املر�أة العاملة مهما كانت مغريات املن�صب وبريقه
�أن حتافظ على بيتها فهو م�آلها ومكانها مهما جنحت  ،ولن يقلل ذلك
من قيمتها بل �سيزيد ر�صيدها جناحا على جناح � ،أما �أبنائي ف�إين
�أعطيهم حرية االختيار وفق �أ�س�س مدرو�سة قائمة على ال�صداقة واحلب ،
ف�أنا �أعتز كثريا بعادات وتقاليد بلدي قطر لأنها مت�أ�صلة فينا ورثناها
عن جدودنا و�سنورثها لأبنائنا و�أحفادنا  .ولذلك ف�إنني �أرغب دوما
يف اال�ست�شهاد بالنجاحات العربية والإ�سالمية والقطرية بالذات فلدينا
مناذج ناجحة بكل املقايي�س وهي مناذج ت�ستحق كل االحرتام والتقدير
ولذلك �أنا متطرفة بع�ض ال�شيء يف اعتزازي بهويتي القطرية العربية .

قهوة مع خريج
أحمد المولوي  :خريج الجامعة لديه أفضل اإلمكانات لدخول سوق العمل
�أ�شاد ال�سيد �أحمد علي عبد اهلل املولوي مدير ال�شئون الإدارية بقطر للبرتول باملناهج التعليمية املعتمدة يف جامعة قطر ومب�ستوى
خريجي اجلامعة وقال يف لقاء خا�ص مع جملة ( خريجون ) �إنه التحق بربنامج ماج�ستري �إدارة الأعمال بكلية الإدارة واالقت�صاد وتخرج
منه يف العام  2006بتقدير جيد جدا وذلك بعد �أن ق�ضى �أكرث من ع�رشين عاما من العمل يف م�ؤ�س�سة قطر للبرتول التي دخلها بعد
ح�صوله على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية بتقدير جيد جدا من جامعة بو�سطن يف والية ما�سيت�شو�ست�س الأمريكية  ،وفيما
يلي �أهم م�ضامني احلوار مع املولوي
ال�شخ�صي الذي طاملا راودين .

هل هناك من تركوا �أثرا يف نف�سك �سواء من الأ�ساتذة �أو
الطالب خالل درا�ستك يف جامعة قطر ؟

بكل ت�أكيد فقد عا�رصت جمموعة طيبة من الطالب والأ�ساتذة �سواء
الذين يدر�سون ب�شكل دائم �أو الأ�ساتذة الزائرين ومن بني ه�ؤالء الدكتور
نظام هندي والدكتور ب�شري كموالة الذي در�سنا خالل الربنامج ونقل
لنا خرباته العلمية والعملية حيث كان مثاليا يف طريقة تعامله مع
طالب املاج�ستري وهي مالحظة ينبغي االنتباه �إليها حيث �إن تدري�س
طالب املاج�ستري يختلف عن تدري�س طالب مرحلة البكالوريو�س وهو
�أمر ينبغي االنتباه �إليه .

جتربتك يف قطر للبرتول كيف ا�ستفدت منها ؟

يف البداية نرجو �أن تعرف"خريجون" مب�شوارك العلمي
واملهني ؟

تخرجت من جامعة بو�سطن يف والية ما�سيت�شو�ست�س الأمريكية التي
ح�صلت منها على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية بتقدير
جيد جدا يف العام  1988وعملت مهند�سا يف قطر للبرتول التي
تدرجت بها يف العديد من املنا�صب واملهام حتى و�صلت على من�صب
مدير �إدارة الأعمال الهند�سية التابعة لل�شئون الفنية يف قطر للبرتول
املخت�صة ب�إدارة م�شاريع النفط والغاز وكل ما يتعلق بها ويف العام
 2009متت ترقيتي �إىل من�صب مدير ال�شئون الإدارية يف قطر للبرتول
حيث �أ�ساهم يف تطوير املوارد الب�رشية والتدريب واخلدمات العامة
واخلدمات الطبية وهي �إدارات تابعة لل�شئون الإدارية .

حدثنا عن جتربتك الدرا�سية يف برنامج املاج�ستري بجامعة
قطر ؟

املاج�ستري يف �إدارة الأعمال كان حلما يراودين منذ زمن طويل بعد
ح�صويل على باكلوريو�س الهند�سة ولكن ب�سبب ان�شغايل بالأعمال
واملهام املختلفة يف قطر للبرتول و�أن�شطتي الأخرى مل �أمتكن من
ذلك �إال مت�أخرا وبعد �أن �أتاحت يل جامعة قطر ممثلة يف كلية الإدارة
واالقت�صاد هذا احللم الهام  ،فقد كانت هناك خيارات للح�صول على
ال�شهادة من جامعات �أخرى ولكنها كلها حمفوفة ببع�ض ال�صعوبات
فاحل�صول على �شهادة باالنت�ساب مل يكن حمببا �إيل والتغرب عن
عائلتي وترك م�شاغلي للح�صول على �شهادة مل يكن ممكنا لظرويف
التي ذكرت �آنفا ولذلك جاء فتح الطريق للح�صول على ال�شهادة من
جامعة قطر كتحقيق للمعادلة وفق �أف�ضل طرقها حيث ح�صلت على
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من اجلامعة الوطنية لبلدي وكانت
الدرا�سة ممتازة �سواء من حيث املحتوى العلمي �أو املنهج املتبع
�أو طريقة التدري�س التي تراعي ظروف طالب الربنامج ك�أفراد لهم
وظائفهم وعائالتهم ومن خالل هذا الربنامج ا�ستطعت حتقيق طموحي
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بكل ت�أكيد �إنني ا�ستفدت من جتربتي الطويلة مع م�ؤ�س�سة عريقة مثل
قطر للبرتول �سواء من خالل الأنظمة املتبعة يف امل�ؤ�س�سة وهي �أنظمة
حتكمها ال�شفافية والتطوير امل�ستمر ومتابعة اجلديد ومن خالل
اخلربات والتجارب ال�سابقة تطورنا با�ستمرار  ،فقد التحقت يف بداية
عملي يف امل�ؤ�س�سة باجلانب الهند�سي بق�سم االت�صاالت وبعد �سنوات
اجتهت �إىل �إدارة امل�شاريع  ،و الإدارة الهند�سية �إىل ان و�صلت �إىل
وظيفة مدير ال�شئون الإدارية  ،وميكنني تلخي�ص التجربة يف قطر
للبرتول ب�أن جناحها م�ستمر وعملية التطوير بها م�ستمرة يف كل
قطاعاتها وهي �أحد �أ�سباب جناحها امل�ستمر .

خريج جامعة قطر هل هو م�ؤهل للعمل ب�سوق العمل وفق
املعايري املطلوبة من وجهة نظرك ؟

بكل ت�أكيد فخريج جامعة قطر لديه �أف�ضل الإمكانات العلمية والعملية
للنجاح وهو يحقق جناحا كبريا يف قطاعات الدولة املختلفة و�أنا
فخور بهذا ال�رصح الأكادميي الكبري والدليل على النجاح هو هذه
الأعداد الكبرية من اخلريجني التي تلتحق �سنويا بقطاعات الدولة
وتلقى الرتحيب من اجلميع .

ماذا عن العالقة بني اجلامعة وقطر للبرتول ؟

هي عالقة تكامل وتعاون ملا فيه م�صلحة الوطن فهناك العديد من
الطالب الذين متنحهم قطر للبرتول �سنويا للدرا�سة بجامعة قطر  ،كما
�أن خريجي اجلامعة القطريني يجدون �أبواب امل�ؤ�س�سة مفتوحة لهم
ويتلقون تدريبات ت�ؤهلهم للعمل وفق معايري امل�ؤ�س�سة حيث يخ�ضع
اخلريج القطري لربنامج تدريبي ي�ؤهله ت�أهيال كامال ال�ستالم املهام
املنوطة به .

هل تتوا�صل مع كلية الإدارة واالقت�صاد ؟

بكل ت�أكيد وقد مت اختياري م�ؤخرا رئي�سا لنادي اخلريجني يف برنامج
ماج�ستري �إدارة الأعمال وهو اختيار �أفخر به و�أثمنه عاليا .

أعضاء نادي الخريجين :
النادي جسر للتواصل
بيننا وبين الجامعة

يقدم نادي اخلريجني لأع�ضائه نطاق ًا وا�سع ًا من الأن�شطة
التعليمية والثقافية والريا�ضية والفنية  ،ليحافظ على
ال�صلة املبا�رشة بني اخلريجني وجامعتهم الأم  ،ويف خطوة
�أوىل لتعزيز هذا التوا�صل قام النادي بالإجراءات الإدارية
الالزمة لتقدمي جمموعة من االمتيازات اخلا�صة لأع�ضاء
النادي من خالل تنظيم فعاليات و�أن�شطة ثقافية وتربوية
واجتماعية وريا�ضية وفنية وذلك خدمة الهتمامات
الأع�ضاء ال�شخ�صية والوظيفية  ،وت�شجيع ودعم الأع�ضاء
لالنخراط بالأعمال والأن�شطة التطوعية وطرح برامج
ودورات من �ش�أنها حت�سني مهارات ورفع كفاءة منت�سبي
النادي املهنية من خاللها تقدمي الإر�شاد للح�صول على
العمل �أو الوظيفة املنا�سبة  ،وقد قمنا باللقاء بعدد من
خريجي وخريجات اجلامعة و�س�ألناهم عن ان�شطة النادي
من دورات ورحالت ترفيهية وغريها ،حيث قالوا ما يلي:
قالت الخريجة ريم العجي تخ�ص�ص لغة عربية ا�ستفدت من
الدورات التي نظمها نادي اخلريجني يف جلامعة كثريا  ،خا�صة
اين التحقت بعدد كبري من الدورات التطويرية منها برامج االبتكار
والتفكري االبتكاري وال�سكرتارية التنفيذية والتنظيم االداري ،
وااللقاء املتمكن  ،والعادات ال�سبع للأ�شخا�ص االكرث اجنازا وغريها
الكثري  ،ولقد ا�ستفدت منها كثريا يف تنمية مهاراتي  ،كما تطوعت
يف نادي اخلريجني  ،كما اين على توا�صل يومي مع اجلامعة  ،وفيما
يخ�ص بطاقة الع�ضوية التي تقدم للخريجني قالت العجي ا�ستفدت
ب�شكل ممتاز من هذه البطاقة  ،حيث خولتني للح�صول على عدد من
اخل�صومات من حمال النظارات والعيادات الطبية واملطاعم  ،واين
اجد انه على جميع اخلريجني ان يزيدوا من توا�صلهم وارتباطهم
باجلامعة وتكوين مثل حلقة و�صل بني الفرد وم�ؤ�س�سته اجلامعية
كي يتلقى كافة االخبار واملنا�سبات التي حت�صل باجلامعة  ،كما يعد
حفل مل ال�شمل ال�سنوي منا�سبة هامة لت�سليط ال�ضوء على اجنازات
وم�ستجدات اجلامعة بكافة اق�سامها والتعرف على اخلريجني
ال�سابقني.
من جانبها قالت اخلريجة سكينة ال احمد تخ�ص�ص كيمياء
وتعلم مدر�سة يف احدى املدار�س امل�ستقلة انها التحقت بعدد من
الدورات التي نظمها نادي اخلريجني باجلامعة منها فن االلقاء
املتمكن وال�سكرتارية التنفيذية وبرنامج االبتكار والتفكري االبتكاري
والعمل اجلماعي  ،وعن �رضورة ارتباط اخلريج بجامعته  ،قالت ان
هذا االرتباط هام جدا خا�صة وانه يعيد اخلريج اىل زمن الدرا�سة يف
اجلامعة  ،واكدت ان حفل مل ال�شمل ال�سنوي الذي ينظمه النادي يف
اجلامعة منا�سبة تبث الفرح وال�رسور يف قلب اخلريجني من الدفعات
القدمية والذين يلتقون يف حرم اجلامعة بعد مدة من الزمن.
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وقالت اخلريجة صافية راشد خريجة تاريخ \ تربية  ،وتعمل
حاليا يف دار الكتب القطرية انها التحقت بجملة من برامج التطوير
والتدريب التي يقدمها نادي اخلريجني فعلى �سبيل املثال التحقت
بربامج االبتكار والتفكري االبتكاري والتنظيم االداري ومهارات
التنظيم االداري والعمل اجلماعي لكيفية بناء فريق العمل وا�سرتاتيجية
التخطيط  ،واعربت �صافية عن اهمية توا�صل اخلريج مع جامعته
حيث قالت يجب ان ال يقطع التوا�صل االكادميي بني الطالب وجامعته
ويكون على علم بالتطورات احلالية يف اجلامعة .
من جانبه قال اخلريج سالم المرزوقي تخ�ص�ص اعالم  ،ا�ستفدت
من دورتي التنظيم االداري والعمل اجلماعي لكيفية بناء فريق العمل
واللذان قدمهما نادي اخلريجني يف اجلامعة  ،واجد ان توا�صلي الدائم
مع اجلامعة هو من االهداف اجلميلة التي اقوم بتحقيقها خا�صة وانه
يذكرين ب�أيام الدرا�سة والطالب واال�ساتذة حيث ان يل باجلامعة مواقف
حلوة ال تن�سى على مدار � 4سنوات من الدرا�سة واجلد  ،واين اجد ان مل
�شمل اخلريجني يعترب فعالية هامه جدا  ،خا�صة انه يعيد الينا روح
ايام الدرا�سة ويوفر لنا فر�صة كبرية يف االلتقاء بزمالئنا اخلريجني
واع�ضاء هيئة التدري�س يف احلرم اجلامعي .
اما اخلريجة سميرة الخالدي تخ�ص�ص ادب اجنليزي تعمل
يف ق�سم العلوم البيولوجية والبيئية بجامعة قطر ،ف�أ�شارت بانها
قد التحقت بعدد متنوع من الدورات التي يقدمها على الدوام نادي
اخلريجني يف اجلامعة منها دورة الت�صوير ال�ضوئي وفن ادارة الغ�ضب
والتوتر وبرامج االبتكار والتفكري االبتكاري والعمل اجلماعي لكيفية
بناء فريق العمل  ،وقد �شاركت بعدد من الرحالت الرتفيهية التي
ينظمها النادي  ،وقالت انه اتاحت يل الفر�صة ان انتظم يف رحلة اىل
مزرعة ب�أم �صالل تابعة ملجمع ال�سليطني  ،وكانت ممتعة جدا وهدفت
اىل ك�رس الروتني اليومي واىل بناء �صلة قوية بني اخلريجني واجلامعة
واين اجد ان بقاء هذه ال�صلة مهم جدا فاجلامعة هي الرقعة اتي تعلمنا
فيها ومنها  ،وعلى اخلريج ان ي�ستفيد من اجلامعة كما ان عليه ان
يفيدها هو بدوره

العرس السنوي للخريجين ...
يعيد خريجينا إلى احضان الجامعة سنويا

�إن فعالية " مل ال�شمل " تنظمها اجلامعة خلريجيها
وخريجاتها �سنويا لت�أكد فخرها مبخرجاتها من
التخ�ص�صات املختلفة امل�ؤهلني باملهارات واملعارف
والقادرين على املناف�سة على �أعلى امل�ستويات يف �سوق
العمل  ،بالإ�ضافة اىل اعتزاز اجلامعة بجودتها امل�ؤ�س�سية
حيث قطعت مراحل كبرية يف تطوير نف�سها على امل�ستوى
امل�ؤ�س�سي وهي م�ستمرة يف العمل على االرتقاء بجودتها
يف تقدمي خدمات داعمة للعملية التدري�سية عالية امل�ستوى
بالإ�ضافة اىل دورها يف خدمة املجتمع وذلك من خالل
�رشاكاتها مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وغري ذلك من �سبل
تقدمي خدمات تنمية املجتمع .
وكان ق�سم عالقات اخلريجني ب�إدارة العالقات اخلارجية قد نظم
فعالية " حفل ع�شاء " مل ال�شمل الثالث خلريجي وخريجات جامعة
قطر للدفعات  ، 2008-2007-2006وذلك يوم الأربعاء املوافق 2
مار�س  2011يف احلرم اجلامعي حيث انطلقت فعاليات احلفل بح�ضور
عدد من كبار امل�سئولني يف الدولة من خرجي اجلامعة تتقدمهم رئي�س
جامعة قطر ا.د� .شيخة امل�سند  ،بالإ�ضافة اىل اخلريجني واخلريجات .
وانطلقت بعد ذلك عرو�ض �أوبريت " قطر الأم " التي �صدح بها م�رسح
احلفل الذي ت�شكل بديكور قدمي يحاكي حقبة قدمية من تاريخ قطر
وقد عر�ض الأوبريت حلكاية طفل قطري عا�ش وتدرج يف كافة مناحي
احلياة يف �شكل ق�صة فانتازية تبد�أ من قبل ظهور النفط وتنتهي
بواقعنا احلديث  ،حيث يتخرج هذا الطالب بعد �أكرث من مائة عام من
�إحدى اجلامعات يف دولة قطر ويتم من خالل هذا ال�رسد التاريخي
املرور على كافة جوانب احلياة االجتماعية والدينية قدميا وحديثا
وم�ستقبال  ،وكان من بطولة الفنان القطري نا�رص امل�ؤمن  ،غناء
�أنوار  ،ريانة  ،من�صور املهندي � ،سعد حمد � ،سعاد حلدان  ،متثيل:
احمد احلرمي  ،رنا امل�ؤمن  ،عبد اهلل املن�صوري � ،سارة مراد  ،والطفلة
امليا�سة املري  ،فخرية علي  ،فاطمة النعيمي  ،حممد م�صطفى ،
م�ساعد خمرج حمود ال�صواف  ،والتن�سيق العام مدعث القحطاين ،
احلان و�إخراج في�صل التميمي  ،ويف ختام احلفل مت تكرمي الأ�ستاذ
احمد عبداحلميد ع�ضو بالنيابة عن جمعية قطر للفنون وذلك جلهودهم
املبذولة يف عر�ض اوبريت قطر الأم وامل�شاركة يف فعالية اجلامعة
ال�سنوية  ،بالإ�ضافة اىل �شكر خا�ص للخريجني املتطوعني اللذين قدموا
اجلهد والدعم جلمعية اخلريجني يف تنظيم هذا احلفل .
وح�رض احلفل عدد من �ضيوف ال�رشف خريجي جامعة قطر حيث كان
من �ضمن احل�ضور  :الأمني العام لوزارة الثقافة والفنون ال�سيد مبارك
بن نا�رص �آل خليفة  ،ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن بن جا�سم �آل ثاين
م�ساعد الرئي�س مبكتب املمثل ال�شخ�صي ل�سمو الأمري  ،والذي يعترب
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من خريجي كلية الإدارة واالقت�صاد  ،د�.إبراهيم النعيمي مدير كلية
املجتمع وهو �أحد خريجي كلية الآداب والعلوم  ،د.خالد ال�سليطي احد
خريجي كلية الإدارة واالقت�صاد ومدير تنفيذي للأوىل للتمويل  ،وال�سيد
خالد حممد �سلمان املهندي ال�ضابط بالقوات امل�سلحة  ،وخريج كلية
الرتبية  ،وال�سيد �صالح املري املهندي قا�ضي مبحكمة اال�ستئناف من
خريجي كلية ال�رشيعة والدرا�سات الإ�سالمية  ،ال�سيد خليل اجلابر مدير
�إدارة ال�ش�ؤون الريا�ضية باللجنة االوملبية  ،ال�سيد حمد احمد �سلمان
املهندي مدير �إدارة ال�ش�ؤون املالية ب�رشكة الأوىل للتمويل  ،د� .سيف
احلجري نائب رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتربية
املجتمع بالإ�ضافة اىل ح�ضور عمداء الكليات باجلامعة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س .
وقد عرب اجلمهور عن �سعادتهم للح�ضور يف هذا احلفل ال�سنوي بعد
�سنوات التخرج  ،حيث قالت اخلريجة موزة املهندي خريجة لغة
اجنليزية وتعمل حاليا بكيوتل �إين �أود يف البداية ان ا�شكر القائمني
على تنظيم احلفل لإتاحة الفر�صة لنا كخريجني على اللقاء ببع�ضنا
البع�ض  ،وا�شكر الفرقة التي �أدت عر�ض االوبريت الذي كان �أكرث من
رائع  ،و�شكر خا�ص �أوجهه اىل ا .بثينة اللنقاوي على توجيه الدعوات
لنا وعلى جهود نادي اخلريجني الوا�ضحة يف هذه الفعالية  ،ومن
جانبها قالت اخلريجة �إميان عبداهلل الهيدو�س تخ�ص�ص تاريخ – تربية
وتعمل حاليا يف وزارة العدل  ،تعترب هذه املرة الأوىل التي اح�رض فيها
هذه الفعالية ال�سنوية وقد انده�شت ملا تت�ضمنه الفعالية من فقرات
جميلة حيث عرف العر�ض احل�ضور برتاث قطر ب�شكل رائع  ،وكل ال�شكر
للقائمني على هذه الفعالية وعلى ر�أ�سهم ا.د� .شيخة امل�سند رئي�س
اجلامعة .

حوار العدد -أول مساعد قاضي  ،الخريجة مها آل ثاني :
ال توجد ثمة تحديات لدي سوى أن أعمل جاهدة
بريق الثقة ي�شع من عينيها ،وطموح كبري حتمله يف طيات نف�سها مغلف بالرغبة القوية بالنجاح والتفوق  ،انها �أول امر�أة قطرية تعني يف
ال�سلك الق�ضائي بدولة قطر  ،در�ست القانون لتحقيق رغبتها وكانت �سعادتها بالغة عندما �صدر قرار تعيينها يف ال�سلك الق�ضائي معتربة
هذا احلدث ب�أنه �شهادة جناح جديدة للمر�أة القطرية � ،إنها ال�شيخة مها من�صور �سلمان جا�سم �آل ثاين  ،وبعد تخرجها من كلية القانون يف
عام 2009م تقدمت ب�أوراقها �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء وذلك لطلب وظيفة م�ساعد قا�ضي وبعد فرتة مت قبولها يف هذه الوظيفة  ،وكان
هذا اللقاء لت�سليط ال�ضوء على عملها وعلى تخ�ص�صها الدرا�سي وامالها امل�ستقبلية .
هل كنت واثقة من
قبول �أوراقك للعمل يف
ال�سلك الق�ضائي؟

نظرا لأنني كنت اتردد
كثريا على املحكمة من
قبل خالل فرتة الدرا�سة
ونيتي يف العمل بالق�ضاء
معروفة وهناك ترحيب
من املخت�صني يف املجل�س
االعلى للق�ضاء بالتحاقي
بالعمل فقد كانت ثقتي يف
القبول كبرية.

وما هو �صدى قرار تعينك داخل �أروقة املجل�س الأعلى
للق�ضاء؟

لقد القى ترحيب ًا كبرياً وهلل احلمد من الق�ضاة وجميع العاملني يف
املجل�س الأعلى.

هل هناك �أحد من �أفراد �أ�رستك يعمل يف جمال القانون �أو
الق�ضاء؟
ال لي�س هناك �أحد من �أفراد �أ�رستي يعمل يف هذين املجالني.

�إذا توافرت �أمامك ق�ضية توجب �إعدام املتهم هل لديك القدرة
على �إ�صدار هذا احلكم؟

�إذا توافرت متطلبات بعينها يف املحكمة التي يكون ن�صاب احلكم فيها
ي�صل �إىل هذه العقوبة وتوافرت الأركان الالزمة لتطبيق هذه العقوبة
فال منا�ص من تطبيق حكم القانون.

البع�ض ي�شكك يف قدرة املر�أة على تويل الق�ضاء  ،بر�أيك ما
هي وجهة النظر التي ي�ستند �إليها ه�ؤالء يف موقفهم؟

قد تكون وجهة نظرهم مبنية على موروثات ثقافية واجتماعية
ي�ؤمنون بها وتوارثوها عرب الأجيال املختلفة �أو مت�سكهم ببع�ض الآراء
الفقهية التي حترم تويل املر�أة �أي والية عامة.

�أال توجد موانع قانونية -د�ستورية ي�ستند �إليها راف�ضو تويل
املر�أة الق�ضاء؟

ما هي �أوجه القوة التي متتلكها ال�شيخة مها لكي ت�صبح �أول
م�ساعد قا�ضي يف قطر؟

القوة التي �أمتلكها هي الثقة �سواء كانت ثقتي بنف�سي �أو ثقتي بالعمل
الذي �أقوم به �أو الذي �سوف �أقدم عليه والأهم هي الثقة التي �أعطاها
�سمو الأمري لأبنائه  ،حيث فتح �أمامهم كافة جماالت العمل املختلفة.

ال توجد �أي موانع د�ستورية �أو قانونية متنع من تويل املر�أة الق�ضاء
حيث جاء ن�ص القانون عام يف �رشوط تويل الق�ضاء ومل يخ�ص فئة
معينة دون الأخرى ,كما �أن الد�ستور �ساوى بني الرجل واملر�أة يف
احلقوق والواجبات.

لكن بع�ض الدرا�سات يف العامل العربي تفيد �أن  %60من
الرجال يرف�ضون املثول �أمام القا�ضيات؟

هل النتماء ال�شيخة مها للعائلة احلاكمة عالقة بتعيينها يف
ال�سلك الق�ضائي؟

�إطالقا مل يكن لال�سم عائلتي �أي ت�أثري يف تعييني يف هذا املجال ،ف�آنا
تقدمت لهذه الوظيفة مثلي مثل �أي �شخ�ص �أراد االلتحاق بالعمل يف
ال�سلك الق�ضائي معتمدة على م�ؤهلي اجلامعي ورغبتي يف خدمة وطني
يف جمال اخت�صا�صي دون �أن يكون لأي عوامل �أخرى �أثر يف التحاقي
ب�سلك الق�ضاء.

كون املر�أة عاطفية ،هل ي�ؤثر ذلك يف �إ�صدار الأحكام
وت�أثريها؟

ال �أعتقد �أن املر�أة تفكر بعاطفتها �أثناء نظرها للق�ضايا املعرو�ضة
عليها كونها تتجرد من تلك العواطف مبجرد جلو�سها على كر�سي
الق�ضاء  ،فالق�ضاء �أمانة وم�سئولية ومن يجل�س لهذا العمل يدرك متام ًا
مدى هذه امل�سئولية �سواء كان رج ًال �أو امر�أة� ،أما الر�أفة فيجب �أن
ي�ستخدمها القا�ضي طبق ًا للق�ضية املعرو�ضة عليه ويف الإطار الذي
ي�سمح به القانون.
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�إنني ال �أعلم مدى دقة هذه الدرا�سة ولكن كما هو معلوم ف�إن كل جديد
غري م�ألوف حتى يعاي�شه النا�س.

هل كان العمل يف جمال القانون ثم الق�ضاء �أثراً يف تكوينك
ال�شخ�صي وحياتك االجتماعية؟

�أمتنى �أن يكون لهذا العمل ت�أثرياً �إيجابي على �شخ�صيتي وعلى حياتي
االجتماعية  ،كوين خريجة جديدة ومل ي�سبق يل العمل يف �أي من
جماالت القانون والتحاقي بالعمل الق�ضائي هو �أول عمل �أقوم به بعد
الكلية.

ما هو الدور الذي لعبه احلظ يف حياتك �أو جناح �شخ�صيتك؟

�إنني حمظوظة كوين �أول امر�أة تدخل هذا املجال يف ظل قيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين وويل عهده �سمو ال�شيخ متيم بن
حمد �آل ثاين وحرم �صاحب ال�سمو ال�شيخة موزا بنت نا�رص الداعمون
الأ�سا�سيون مل�سرية التقدم والنجاح يف الدولة ،لذلك �أ�س�أل اهلل �أن
يوفقني ملا يحقق التقدم لدولة قطر يف هذا املجال خا�صة ان دولة
قطر ثالث دولة خليجية تقوم بتعني الن�ساء يف منا�صب ق�ضائية
والرابعة ع�رش عربياً.

كم �ساعة تعملني يف اليوم؟

�أنا الآن يف فرتة تدريب ومقيدة ب�ساعات عمل معينة تختلف بح�سب
اجلدول املعد يل من قبل املجل�س.

ما هي التحديات ال�شخ�صية بالن�سبة لك؟

ال توجد ثمة حتديات لدي �سوى �أن �أعمل جاهدة على �إتقان عملي
بال�صورة التي �أ�ستطيع معها ترك ب�صمة م�رشفة يف هذا املجال.

من خالل هذه احلياة العملية العامرة بالتجارب الناجحة
مباذا تن�صحني الفتاة القطرية؟

�أن�صح كل فتاة قطرية �أن تكون م�ؤثرة يف هذا املجتمع من خالل هدف
ت�ضعه ن�صب عينها وتعمل للو�صول �إليه كي يعود يف نهايته بالتقدم
والنجاح للدولة ولها  ،هذا بالإ�ضافة �إىل ا�ستغالل الفر�ص التي متنحها
الدولة لأبنائها يف كافة املجاالت.

ما هي ذكريات الدرا�سة وما الذي �شجعك للدخول �أو االلتحاق
بكلية احلقوق؟

�إن درا�سة القانون لي�ست �سهلة كما كنت �أت�صور بل �أخذت كل وقتي
تقريبا  ،حيث �أ�صبحت معها �شبه معتكفة على الدرا�سة وعالقتي
االجتماعية �أ�صبحت حمدودة ومق�صورة على �أنا�س معينني ومل يكن
لدي الوقت لزيارة الأقارب والأ�صدقاء وما �إن تخرجت من الكلية حتى
وجدت نف�سي �أعود �إىل حياتي الطبيعية ومل االحظ هذا التغري �إال بعد
التخرج � ،أما الذي �شجعني على االلتحاق بالكلية فهي رغبتي منذ
البداية �أن �أكون قا�ضية وبالتايل ال بد من درا�سة القانون للعمل يف
الق�ضاء.

ما هي املحطات الرئي�سة التي �شكلت �شخ�صية ال�شيخة مها؟

كوين االبنة البكر يف العائلة ف�إن الوالدة حفظها اهلل ورعاها كانت
تتعامل معي دائم ًا ب�أنني البنت الكبرية والقادرة على حتمل امل�سئولية
ومل �أذكر قط انها تعاملت معي ب�أنني طفلة  ،كل ذلك �أثر وهلل احلمد يف
تكوين �شخ�صيتي وزيادة ثقتي بنف�سي فبعد اهلل �سبحانه وتعاىل والدتي
هي التي حتمل الف�ضل يف تكوين �شخ�صيتي  ،وهي الداعم احلقيقي يل
لذلك �أمتنى من اهلل �أن يطيل عمرها و�أن �أكون عند ح�سن ظنها دائماً.

كيف تقيمني وعي الطالبات القطريات ب�أهمية العمل يف
جمال القانون؟

للأ�سف هناك العديد من الطالبات ال يدركن �أهمية العمل يف املجال
القانوين وهذا ما الحظته �أثناء درا�ستي يف الكلية حيث �أن بع�ض من
طالبات كلية القانون ال يعني �أهمية هذا التخ�ص�ص حيث مل�ست منهن
رغبتهن يف االكتفاء باحل�صول على ال�شهادة واجللو�س يف املنزل
و�أخريات يف�ضلن العمل يف جهات معينة دون الأخرى هذا بالإ�ضافة
�إىل توجه البع�ض من طلبة القانون للعمل يف جماالت ال متت ب�أي �صلة
للتخ�ص�ص مما نرى معه هدر للرثوة القانونية التي �أكت�سبها الطالب من
الدرا�سة.
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من خالل درا�ستك هل الحظت يف قانون العقوبات القطري
�أوجه متيز جتاه املر�أة؟

ال يوجد �أي متيز يف الن�ص على العقوبات �أو تطبيقها على املر�أة حيث
جاءت الن�صو�ص عامة وجمردة  ،فمتى توافرت اجلرمية يف حق املجرم
طبقت عليه العقوبة املقررة وفق ًا للن�ص بغ�ض النظر عن جن�س مرتكبها
 ،فالقانون مل مييز بني املر�أة والرجل يف هذا ال�صدد.

هل حققت ال�شيخة مها ما كانت ت�صبوا �إليه �أم مازال لديك
طموحات يف قائمة االنتظار؟

احلمدهلل حققت جزء من الهدف الذي �أ�صبوا �إليه ولكن هناك �أمور كثرية
ما زلت �أ�سعى �إىل حتقيقها ،لذلك �أ�س�أل اهلل تعاىل التوفيق يف ذلك.

من هي اجلهة التي كان لها �أبرز الأثر يف حياتك؟

جامعتي جامعة قطر حتت القيادة احلكيمة ل�سمو الأمري ال�شيخ حمد بن
خليفة �آل ثاين و�سمو ويل العهد ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين  ،ملا قدموه
لدولة قطر وال�شعب القطري من �إ�صالحات يف �شتى املجاالت والتي
ترتب عليها نهو�ض ا�سم قطر حمليا وعاملي ًا خالل فرتة ق�صرية.

خريجونا الموهوبون
الخريج محمد اليافعي :
الجامعة فجرت موهبتي الدفينة
�سوق واقف بعد�سة اخلريج

تزخر اجلامعة بعدد كبري من الطالب
واخلريجون الذين يتمتعون مبواهب كثرية
تتعدى جماالتهم التخ�ص�صية االكادميية ،
حيث جند كل فرتة ان احدهم �شارك او انتج
او ابتكر �شيء ما وابدع فيه  ،واجلامعة اذ تفتخر به�ؤالء
وت�شد على ايديهم على ان ي�ستثمروا هذه املوهبة وي�صقلوها
بالتدريب والتطوير  ،يف هذا اللقاء التقينا باخلريج حممد
اليافعي والذي يعمل يف الوقت احلايل يف م�ؤ�س�سة حمد
الطبية  ،وميلك ع�شقا لعد�سة الكامريا  ،حيث جال يف كل افق
باحثا عن كل جديد وجميل يلتقطه ويوثقه يف ابهى حله ،
وهو فخور بهذه املوهبة و�ساع يف تطويرها.
قال حممد يف م�ستهل حديثه بد�أت باكت�شاف موهبتي يف الت�صوير
ال�ضوئي حينما التحقت بدورة يف جماعة الت�صوير ال�ضوئي يف الن�شاط
الطالبي ،بجامعة قطر حتت �إ�رشاف امل�صور العلمي الأ�ستاذ �أحمد
عبد العزيز ،ومنها كانت االنطالقة الأوىل نحو خفايا و�أ�رسار هواية
الت�صوير ال�ضوئي ،وقد كان من ح�سن حظي �أين ا�شرتكت يف م�سابقة
للت�صوير ب�صورة من داخل �أروقة اجلامعة وبالتحديد املقاعد يف قاعة
االجتماعات حيث كانت �أول م�شاركة يل و�أول فوز باجلائزة " الأوىل"
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وكانت االنطالقة.
وا�ضاف اليافعي ان �صورة " بهو من املقاعد " كانت �أول �رشارة لربيع
ثورتي الت�صويرية  ،تخرجت من جامعة قطر عام 1986م بكالوريو�س
�أداب� /صحافة و�أنا �أحمل حبي وع�شقي للجامعة لأنها املكان الأول
الذي تفجرت منه تلك املوهبة املدفونة  ،وثم �إ�شهار هذه الهواية
وخروجها للعلن ويرجع الف�ضل �أوال هلل �سبحانه وتعاىل على توفيقه يل
وجلامعة قطر ثانيا يف خطواتي الباقية نحو هذا العلم والبحر الغزير
الذي من و�صل �إىل �أعماقه ا�ستطاع بعون اهلل ا�ستخراج لآلئ ودانات
ال�صور الفوتوغرافية كي يتمتع مب�شاهدتها الآخرون يف كل مكان .
وا�ضاف اليافعي كانت االنطالقة الثانية املهمة يف حياتي مع هواية
الت�صوير هي ان�ضمامي يف نف�س العام �إىل جماعة قطر للت�صوير
ال�ضوئي مع �إخوة وزمالء �أعزاء منذ ت�أ�سي�س اجلماعة ،وقد جمعنا حب
هذه الهواية والزلنا مع ًا على العهد باقون ،وبعد �أن حتولت اجلماعة
�إىل م�سمى اجلمعية القطرية للت�صوير ال�ضوئي كانت االنطالقة الثالثة
بف�ضل من اهلل وتوفيقه نحو العاملية ،حتى و�صل جمموع الإجنازات
من اجلوائز وامليداليات الذهبية التي ح�صلت عليها �أكرث من � 55إجناز
على امل�ستوى العربي العاملي  ،واجلدير ذكره �أن اجلمعية القطرية
للت�صوير ال�ضوئي ممثلة بوزارة الثقافة والفنون والرتاث وفرت لكل
منت�سبيها ما يعينهم على موا�صلة االبداع من جتهيزات فنية وعمل
دورات م�ستمرة للأع�ضاء وغري الأع�ضاء للرجال والن�ساء وجلب
م�صورين عامليني لعمل ور�ش فنية وعمل معار�ض فوتوغرافية لكبار
م�صوري العامل.
واختتم اليافعي الت�صوير ال�ضوئي �أحد �أهم �أنواع الفنون والذي يع�شقه
الكثري �سواء امل�صورون �أنف�سهم �أو متابعي �أعمالهم  ،ونكاد �أن جنزم
ب�أنه �أف�ضل الفنون ؛ حيث �إن املتابع لل�صور الفوتوغرافية ال ميلك �إال
الإعجاب بتلك ال�صور  ،بعك�س بع�ض �أنواع الفنون الأخرى التي قد
تعجب البع�ض وال تعجب غريهم  ،ويف ع�رصنا احلايل �أ�صبح الت�صوير
ال�ضوئي �أداة هامة يف احلياة يف كل مكان ،حيث �أ�صبحت غالب
الأعمال الإدارية والتخ�ص�صات حتتاج لهذه الأداة .

من �صوره

الجامعة تكرم الخريج الشاب المتميز
تمنح سنويا الجائزة وفقا لمعايير محددة
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�إن النجاح الذي يحققه خريجو �أي جامعة واحد من �أهم
م�ؤ�رشات جناحها ومن هذا املنطلق قامت جامعة قطر
بت�أ�سي�س جائزة اخلريج ال�شاب املتميز ال�سنوية والتي تهدف
لتكرمي خريج من جامعة قطر قام بتقدمي م�ساهمة متميزة
ملجتمعه �أو مكان عمله مبا يعك�س قيم وم�ستوى تعليم
جامعة قطر ومبا يبعث الفخر يف طلبة اجلامعة و�أع�ضاء
هيئة تدري�سها وموظفيها  ،ويتم اختيار الفائز بهذه اجلائزة
بناء على  5معطيات �أ�سا�سية يجب �أن تتوفر يف املر�شح
الروح القيادية فيبني كيف �أن املر�شح يتمتع بروح املبادرة
والقدرة على حتقيق �إجنازات ملفتة تفوق التوقعات العادية،
كما تو�ضح مقدرته على االبتكار ،و�سعة تفكريه ،وبعد نظره
ومقدراته الفكرية ود�أبه على العمل  ،بالإ�ضافة اىل القدرة
على تطوير الذات فيبني كيف �أن املر�شح قد طور نف�سه مهني ًا
و�شخ�صي ًا منذ تخرجه من جامعة قطر .ميكن ذكر �أية جائزة
�أو تكرمي حظي املر�شح بها� ،أو ذكر كتب �أو مقاالت قام
بن�رشها  ،بالإ�ضافة اىل معيار الدعم للجامعة يبني كيف �أن
املر�شح قد �ساهم بوقته �أو مقدراته �أو موارده ل�صالح برامج
�أو م�شاريع عادت بالفائدة على اجلامعة �أو رفعت من �ش�أنها
�أو �سمعتها  ،بالإ�ضافة اىل االمتثال لقيم اجلامعة ومبادئها
فيو�ضح افتخار املر�شح بجامعته الأم ،وكونه يف حياته
ال�شخ�صية �أو املهنية مثا ًال حياً ،للمبادئ والقيم التي ينطوي
عليها تعليم جامعة قطر  ،و �أن يكون قدوة  ،فيبني كيف �أن
املر�شح �شخ�ص يتمتع بدرجة من اال�ستقامة والإمكانيات
ال�شخ�صية وال�سمعة الطيبة والإجنازات املتميزة تلهم
منت�سبني اجلامعة من طلبة وموظفني و�أع�ضاء هيئة تدري�س
وتبعث فيهم الفخر.

18

yo

الخريج الحائز على الجائزة للعام 2011
�أمل �رشحبيل العطاونة

ح�صلت �أمل �رشحبيل العطاونة
على درجة البكالوريو�س يف علوم
احلا�سب من جامعة قطر يف العام
الدرا�سي  ، 2007-2006وعلى درجة
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال يف العام
الدرا�سي � 2010-2009أي�ض ًا من
جامعة قطر  ،عملت �أمل يف نظام
معلومات الطلبة التابع ملكتب نائب
رئي�س اجلامعة ل�شو�ؤن الطالب عندما
كانت طالبه على مقاعد الدرا�سة ومن ثم �أ�صبحت موظفة بدوام كامل.
�شغلت �أمل عدة منا�صب منها م�ساعد دعم التطبيقات ،اخ�صائي دعم
التطبيقات ،حملل نظم ،و�أخريا رئي�س ق�سم ال�سجالت الطالبية يف ق�سم
الت�سجيل يف �أكتوبر � ، 2010شاركت �أمل وقدمت عرو�ضا تقدميية يف
عدة م�ؤمترات  ،كما ح�صلت مع زميالتها على املركز الثاين عن فئة
املحرتفني يف م�سابقة خطة العمل الوطنية (الفكرة) .

�سمرية القا�سمي

ت�شغل من�صب مدير عام مركز ال�شفلح للأطفال ذوي الإعاقة ،دخلت
ميدان �أعالم العمل التطوعي واخلريي
واالجتماعي يف دولة قطر ،يف
مرحلة مبكرة من حياتها� ،أي �أن
عملها مع ذوي االعاقة يف دولة
قطر �سابق اللتحاقها مبركز ال�شفلح
الذي ت�شغل فيه من�صب املدير العام
حاليا  ،كان ذلك بالتحديد يف �أول
الت�سعينيات ومنذ ذلك التاريخ كر�ست
كل حياتها املهنية يف جمال رعاية
وت�أهيل خمتلف فئات ذوي الإعاقة الذهنية  ،ومل يقت�رص عملها مع
هذه ال�رشيحة على توفري اخلدمات العالجية التقليدية بل جتاوز ذلك
حيث كنت من رواد حمالت التوعية بحقوق ذوي االعاقة و دجمهم
يف املجتمع ،لي�س فقط على ال�صعيد املحلي بل �أي�ضا على النطاقات
املحلية واخلليجية والعربية والدولية ،فقد �أ�سهمت بخرباتها وقدراتها
الفنية والإدارية واملهنية يف ان�شاء عدد كبري من الروابط العربية
والإقليمية العاملة يف جمال االعاقة .ومت اختيارها لتمثيل دولة قطر
و�إلقاء خطاب �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة لالحتفال بتد�شني
اليوم العاملي للتوعية بالتوحد.

دعوة للترشيح

نت�رشف بدعوتكم " خريجينا " لرت�شيح �أنف�سكم �أو من جتدونه جديراً بنيل هذه اجلائزة عرب ملء اال�ستمارة الإلكرتونية التالية بعد جتهيز
كافة البيانات والوثائق املتعلقة وذلك يف موعد �أق�صاه  15مايو 2012
http://www.qu.edu.qa/ar/offices/alumni/alumni_nominations/about.php
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تتضمن برنامج دكتوراه و 12برنامج ماجستير و 4دبلومات
جامعة قطر تركز على الدراسات العليا كبيئة داعمة للبحث العلمي
�شكل اهتمام جامعة قطر بالدرا�سات العليا ،جت�سيدا عمليا لرغبة اجلامعة يف تطوير الكوادر الب�رشية يف جمال التعليم العايل يف قطر،
وتوفري الكفاءات الوطنية احلا�صلة على ال�شهادات العلمية الالزمة ،لتبوء املراكز القيادية يف دولة ناه�ضة على خمتلف ال�صعد.
وتتمتع جامعة قطر بكفاءات تدري�سية عالية مكنتها من �إن�شاء برامج طموحة للدرا�سات العليا يف عدد من التخ�ص�صات ،حيث تهدف
اجلامعة من ذلك اىل الإ�سهام يف �إثراء املعرفة الإن�سانية بكافة فروعها ،عن طريق الدرا�سات املتخ�ص�صة والبحث اجلاد للو�صول �إىل
�إ�ضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والك�شف عن حقائق جديدة.
�إ�ضافة �إىل مكني الطالب املتميزين من حملة ال�شهادات اجلامعية من
موا�صلة درا�ساتهم العليا حمليا ،و�إعداد الكفايات العلمية واملهنية
املتخ�ص�صة وت�أهيلهم ت�أهي ًال عالي ًا يف جماالت املعرفة املختلفة ،
كما �أن التو�سع يف برامج الدرا�سات العليا الذي �شهدته جامعة قطر
خالل ال�سنوات الأخرية ،ي�أتي يف �إطار اهتمام جامعة قطر بالبحث
العلمي ،والأكادميي ،والبيئة املنا�سبة والداعمة لهذه البحوث هي
الدرا�سات العليا.
من برامج الدرا�سات العليا يف جامعة قطر  :دكتوراه الفل�سفة يف
الهند�سة  ،ماج�ستري اللغة العربية الذي طرح م�ؤخرا ،ماج�ستري العلوم
يف العلوم البيئة  ،ماج�ستري الآداب يف درا�سات اخلليج ،ماج�ستري
الرتبية يف القيادة الرتبوية  ،ماج�ستري الرتبية يف الرتبية اخلا�صة ،
ماج�ستري العلوم يف الإدارة الهند�سية ،ماج�ستري التخطيط والت�صميم
العمراين ،ماج�ستري العلوم يف احلو�سبة  ،ماج�ستري العلوم يف الهند�سة
البيئية  ،ماج�ستري يف �إدارة الأعمال ،ماج�ستري يف املحا�سبة ،ماج�ستري
العلوم يف ال�صيدلة  ،وعدد  4من الدبلومات يف كلية الرتبية وهي
دبلوم الرتبية اخلا�صة  ،دبلوم الطفولة املبكرة ،ودبلوم التعليم
االبتدائي ،ودبلوم التعليم الثانوي.
يتم قبول الطلبة يف برامج الدبلوم واملاج�ستري املختلفة يف جامعة
قطر على �أ�سا�س تناف�سي ،و تختلف مواعيد تقدمي طلبات القبول
ومتطلباتها باختالف الربنامج ،لذا يجب على الراغبني يف االلتحاق
الت�أكد من ا�ستيفاء جميع متطلبات القبول اخلا�صة بكل برنامج.
كما نهيب بجميع املتقدمني تقدمي طلبات القبول وجميع امل�ستندات
املطلوبة وفقا ملواعيد القبول ،ولن تقبل جامعة قطر الطلبات املر�سلة
بعد املوعد النهائي املعلن عنه يف موقعها االلكرتوين.
ملزيد من املعلومات حول �رشوط االلتحاق بهذه الربامج يرجى الدخول
اىل موقع اجلامعة
 ، www.qu.edu.qaاو مراجعة ادارة القبول والت�سجيل
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وسط أجواء جمعت اإلنجاز بالفرح
الجامعة تكرم المتفوقين والمتميزين من خريجيها وطلبتها
يف كل عام يتواىل املتفوقون وتتكرر االحتفاالت  ،لكن ال�شيء الذي ال يتكرر هو هذه الفرحة وهذه امل�شاعر التي ترافق التفوق والوقوف
على باب امل�ستقبل الختيار الطريق الأف�ضل وللم�ساهمة يف بناء هذا الوطن  ،نظمت اجلامعة حفل غداء تكرميا للمتميزين واملتفوقني من
طلبتها وخريجيها  ،وذلك يف قاعة املجل�س بفندق �شرياتون الدوحة  ،وح�رض احلفل ا.د� .شيخة بنت عبداهلل امل�سند رئي�س جامعة قطر ،
وال�سادة نواب رئي�س اجلامعة  ،والطلبة املكرمني وعائالتهم.
و�أكدت ا.د� .شيخة امل�سند على اهتمام جامعة قطر بالطالب ،وقالت
بهذا اخل�صو�ص :الطالب حمور عملنا يف اجلامعة ،وهو حجر الأ�سا�س،
والركن ،الذي حوله تدور كل جهودنا  ،وعملية التطوير ال�شامل التي
بد�أت منذ عدة �سنوات ،والتي تهدف بالأ�سا�س �إىل �إعداد خريج متميز
قادر على مواجهة التحديات  ،وقالت د .امل�سند � :إن متيزكم اليوم
يدفعنا لتقدمي الأف�ضل ،وبذل املزيد من اجلهد� ،سواء لكم �أو للأجيال
القادمة  ،كما �أن جدكم واجتهادكم وتفوقكم � ،سيتعدى ت�أثريه عليكم
�إىل املجتمع  ،واملحيط الأو�سع  ،و�أ�شارت د .امل�سند �إىل �أن �سوق العمل و
الدرا�سات العليا �أ�صبحا اكرث تناف�سية ،وخاطبت املكرمني قائلة � :أنتم
بتفوقكم �أ�صبحتم �أكرث قدرة على خو�ض غمار املناف�سة ،واملناف�سة
حتتاج �إىل ما هو �أكرث من التفوق  ،حتتاج �إىل الدافعية ،الإ�رصار،
املثابرة ،والعمل اجلاد والد�ؤوب.
ومن جانبه �أعرب د .عمر الأن�صاري نائب رئي�س جامعة قطر ل�ش�ؤون
الطالب عن �سعادته وفرحته ،وقال :جنتمع اليوم يف منا�سبة جميلة ،
�أ�صبحت تقليدا �سنويا ،لنحتفي مبجموعة متميزة من خريجي جامعة
قطر املتفوقني ،وطالبها املتميزين ،وتقدم بالتحية للمكرمني وذويهم
على جهودهم التي بذلوها ليبلغوا هذا اليوم املميز يف حياة �أي خريج
�أو طالب.

لقطة جماعية للمكرمني مع رئي�س اجلامعة
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وبهذه املنا�سبة �أعرب جمموعة من الطلبة املكرمني عن �سعادتهم بهذا
الإجناز ،وفخرهم بجامعتهم ،و�أعربوا عن �إ�رصارهم ملوا�صلة م�شوار
التميز.

�أ�سماء املتفوقون من جميع الكليات :

4
�أحمد حممد عبدالوهاب حممد النعماين الهند�سة
4
الهند�سة
حممد احمد ال�شعبي
3.98
الهند�سة
علي نا�رص بكري
3.98
الآداب والعلوم
فاطمة علي الفيا�ض بني خالد
3.97
القانون
منى م�صطفى ح�سني املرزوقي
االدارة واالقت�صاد 3.97
نت�شا خندكار ح�سني
3.97
الهند�سة
رمي فهد خري
3.96
الآداب والعلوم
خوله خليل عبدالعزيز املري
3.96
القانون
رمي على عبدالرحيم الأن�صاري
3.94
الهند�سة
املعت�صم عدنان ها�شم ال�سامرائي
3.94
الآداب والعلوم
�سار ه على احمد زكري
3.94
الهند�سة
يحيى حممد على مناوي

لحظات تكريم ونجاح
خريجو دفعة  34ذاقوا "الفرحة فرحتين "

فرحة النجاح والتخرج من اجلامعة �شعور ال يعرف قيمته �إال من عا�شه  ،فهو ثمرة من ثمار االجتهاد يف الدرا�سة و�سهر الليايل امل�ضنية  ،وقد
كانت فرحة التخرج لدفعة  34من خريجي اجلامعي " فرحينت "  ،حيث �رشف �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري البالد املفدى
برعايته الكرمية حفل تخريج البنني والذين بلغ عددهم  269خريجا ،من خمتلف التخ�ص�صات والكليات ،يف خمتلف الدرجات العلمية التي متنحها
اجلامعة ،كما احتفلت اجلامعة بحفل تخرج الطالبات حيث مت تخريج  879خريجة ،وبلغ �إجمايل عدد اخلريجني البنني والبنات  ،1148وقد مت
تكرمي جميع اخلريجني واخلريجات بال�صعود على من�صة التكرمي.
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تطرح دورات وورش عمل مبتدئة ومتقدمة
التعليم المستمر ومزيد من االستمرارية

ترى اجلامعة نف�سها مركزا ٌ لعملية تطور الفرد و�أ�سا�سا
لتقدمه وازدهاره وخططه امل�ستقبلية وهي يف �سعي دائم
للتوا�صل مع املجتمع لتتعرف على احتياجاته ومتطلباته
وم�ؤ�س�ساته والعمل على تلبيتها مبا يحقق �صقل وتعزيز
قدرات �أفراده العلمية والفنية  ،وت�شكل وحدة التعليم امل�ستمر
نقطة التوا�صل بني اجلامعة وبني املجتمع �إذ تقوم الوحدة
بتحديد احتياجات املجتمع التدريبية والعمل على تلبيتها
من خالل برامج تدريبية متخ�ص�صة �إىل جانب برامج ت�أهيل
املهنيني للح�صول على �شهادات عملية ومهنية دولية  ،فهي
بذلك ت�ساعد املجتمع على اال�ستفادة من املوارد والإمكانيات
واخلربات املتوفرة يف اجلامعة.
منذ ت�أ�سي�سها عام  1995قدم مكتب التعليم امل�ستمر خدماته التعليمية
والتدريبية وفق برامج وور�ش عمل م�صممة بعناية بالتعاون مع
الأق�سام والوحدات الأكادميية املختلفة مما �أك�سب املكتب �سمعة طيبة
وحاز على ثقة املتدربني وهذا ما يف�رس الزيادة امل�ضطردة يف �أعدادهم
�سنة تلو �أخرى.
وقد وا�صل مكتب التعليم امل�ستمر جهوده لتوفري تعليم م�ستمر ودورات
تطوير مهنية للأفراد يف جامعة قطر وللمهنيني يف املجتمع القطري
ككل  ،وقد ا�ستفاد من هذه الدورات والربامج التي يوفرها املكتب خالل
العام الأكادميي �أكرث من  417طالب ومهني .وت�ضاعفت م�شاركة
م�ؤ�س�سات القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص من الدولة ومن املنطقة
ب�شكل عام يف تلك الدورات وامل�ساقات التدريبية  ،وقد �شملت امل�ساقات
التدريبية املهنية واملتخ�ص�صة التي ق ّدمها مكتب التعليم امل�ستمر
جماالت كالإدارة ،وتطوير مهارات القيادة ،واملوارد الب�رشية ،واملالية
واملحا�سبة ،والقانون ،وتكنولوجيا املعلومات ،واللغات ،والإعالم
والعالقات العامة� ،إ�ضافة �إىل �شهادات وبرامج تعليمية كالرخ�صة
الدولية لإدارة احلا�سب الآيل  ،ICDLوبرنامج زمالة املحا�سبني
الإداريني  ، CMAومن الربامج التي طرحها مكتب التعليم امل�ستمر
بداية العام الأكادميي برنامج التعليم القانوين امل�ستمر يف �شهر يوليو
 ، 2011وت�ألف الربنامج من �سل�سلة ور�ش عمل نظمتها كلية القانون
بجامعة قطر بالتعاون مع مبادرة �سيادة القانون التابعة لنقابة
املحامني الأمريكيني كان الهدف منها هو رفع م�ستوى املحامني
و�صقل خرباتهم وكفاءاتهم لتعزيز مهاراتهم يف التفاو�ض القانوين
واملهارات القانونية الأخرى.
وباملثل ،تعاون مكتب التعليم امل�ستمر مع كلية القانون ومكتب (مكنري
�شامربز) للمحاماة لطرح �أول م�ساق تدريبي على الإطالق يف التحكيم
التجاري الدويل يف الدوحة .فخالل م�ساق ا�ستمر ل�ستة �أ�سابيع �شارك
الطلبة يف الأ�سبوع ال�ساد�س يف مرافعات التحكيم ال�صورية والتي
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عززت قدراتهم يف �صياغة مذكرات التحكيم �إىل جانب تعلم مهارات
عملية �أخرى يف جمال التحكيم التجاري الدويل  ،وقد ح�صل  9من
طلبة جامعة قطر و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني من بني 30
حمام قطري ومقيم على �شهادات �إمتام الدورة  ،يف �شهر �أبريل ،مت عقد
دورة تدريبية حول �إدارة امل�شاريع وذلك بالتعاون مع كلية الهند�سة
يف جامعة قطر وال�رشكة املتخ�ص�صة بت�أمني حلول التحكم والإدارة
والتعاون ( )CMCSوقد ا�ستفاد  15خريج ًا من جامعة قطر من
هذه الدورة  ،ومتا�شي ًا مع �أن�شطة اجلامعة الرامية �إىل تعزيز ال�رشاكات
العاملية ،نظّ م مكتب التعليم امل�ستمر يف دي�سمرب  2010بالتعاون مع
�ضم كبار م�س�ؤويل جامعة قطر
ال�سفارة الربيطانية يف قطر اجتماع ًا ّ
وممثلني عن م�ؤ�س�سات تعليمية وتدريبية يف اململكة املتحدة هي
جامعة (�آ�ستون) ،وجامعة (�سيتي) يف لندن ،و(ديفيد كولينز) للتدريب
واال�ست�شارات ،وكلية (الو بورو) ،و (هايل بريتون) لال�ست�شارات
املحدودة ،وجامعة (ميدل�سيك�س) وذلك لبحث فر�ص التعاون يف جمال
التعليم والتدريب يف قطر.

�إحدى فعاليات املكتب

شاركونا االحتفاالت والمناسبات
الجامعة تنظم عددا كبيرا منها على مدار العام
تنظم جامعتكم كل عام لعدد كبري من الفعاليات وامل�ؤمترات والأن�شطة واملحا�رضات الثقافية والعلمية  ،وتهدف هذه الأن�شطة املتنوعة
اىل ت�سليط ال�ضوء على جمموعة من الآراء والدرا�سات العلمية اجلديدة والإلتقاء بال�شخ�صيات الهامة والبارزة يف الكثري من املجاالت
بالإ�ضافة اىل الإحتفاء والإحياء لعدد من الأحداث واملنا�سبات  ،ولذلك نرجو منك عزيزنا اخلريج واخلريجة ان ت�شاركونا يف هذه
االن�شطة وت�ستفيدوا منها  ،ومن اهم هذه الفعاليات:
• االحتفال ال�سنوي بمهرجان اليوم الوطني ف�إميان ًا منا
ب�أهمية الوطن واليوم الوطني ،ن�سعى يف اجلامعة بكافة �أفراد جمتمعنا
اجلامعي من �إدارة وموظفني و�أع�ضاء هيئة التدري�س و�أبنائنا الطلبة
لالحتفال باليوم الوطني يف داخل احلرم اجلامعي يف جو ي�سمو بحب
الوطن وهامات ارتفعت فخراً واعتزازاً بوطننا املعطاء  ،ونحن يف هذا
اليوم نعلن التكاتف يف رفع رايات م�رشقة الحت لرتفرف بالتكاتف
والوالء والعزة.

• القرية الثقافية فهي حدث طالبي مميز يرثي احلرم اجلامعي
بثقافات ال�شعوب املختلفة واملتمازجة ،تنظمه �إدارة الأن�شطة الطالبية
يف كل �سنة بهدف التعريف و�إطالع طلبة ومنت�سبي اجلامعة على الإرث
الثقايف للدول امل�شاركة من خالل �أجنحة وفعاليات خا�صة تعك�س
ر�ؤيتهم لتقاليدهم وقيمهم الثقافية املختلفة  ،وتتنوع ما بني �أن�شطة
ثقافية وعرو�ض فلكلورية وفقرات مو�سيقية وعرو�ض فنية ،وعرو�ض
الأزياء التقليدية  ،بالإ�ضافة �إىل العرو�ض امل�رسحية .

• يوم الجامعة تنطلق �سنويا فعاليات يوم اجلامعة الذي تنظمه
جامعة قطر بهدف املزيد من التوا�صل والتعارف بني منت�سبي اجلامعة
وت�أكيد والئهم مل�ؤ�س�ستهم مب�شاركة وتفاعل كافة منت�سبي جامعة قطر
من �أع�ضاء هيئة تدري�س وموظفني و�أ�رسهم ويتميز هذا اليوم باجلانب
الأ�رسي الذي يخلو من املظاهر الر�سمية رغم تنوع الأن�شطة والفعاليات
التي ت�شمل زراعة عدد من الأ�شجار باحلرم اجلامعي  ،ومعر�ضا خارجيا
للوحات وال�صور  ،وم�سابقات عامة  ،ومو�سيقى �رشقية وغربية يقدمها
هواة من داخل اجلامعة  ،بالإ�ضافة �إىل �ألعاب �شعبية وترفيهية منها
رمي الطائرات الورقية  ،والبالون  ،املزين ب�شعار اجلامعة وعبارات
تهدف لت�أكيد الوالء لهذا ال�رصح العلمي الذي يجمع خمتلف منت�سبيه
يف يوم واحد  ،بهدف التعارف و�إزالة احلواجز بني املوظفني و�أع�ضاء
هيئة التدري�س والطالب  ،من خمتلف اجلن�سيات.

• االحتفال باليوم الرياضي حيث ت�شهد اجلامعة احتفاالت
وان�شطة ريا�ضية متنوعة احتفاال بـ«اليوم الريا�ضي» للدولة باعتبارها
احدى امل�ؤ�س�سات الكبرية امل�شاركة يف هذه املنا�سبة الوطنية املتميزة
�سنويا من خالل تنظيم باقة من االن�شطة والفعاليات الريا�ضية
املختلفة التي جتمع حتت مظلتها خمتلف منت�سبي اجلامعة وعوائلهم
وهذا اليوم ي�شكل فر�صة لن�رش التوعية ب�أهمية الريا�ضة والتمارين
البدنية  ،وذلك يف �شكل العاب ريا�ضية وان�شطة بدنية ومترينية متنوعة
لأغلب الريا�ضات الهامة .
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ضع يدك في يدنا
احضر ،شارك ،تفاعل

لت�أكيد وت�سجيل احل�ضور وامل�شاركة راجع جدول فعاليات
و�أن�شطة اجلامعة عرب هذا الرابط :
http://www.qu.edu.qa/ar/events/

للتواصل مع جامعتك
جامعة قطر

44033333

www.qu.edu.qa

�إدارة العالقات اخلارجية

44033050
44033059

www.qu.edu.qa/ar/offices/er

ق�سم عالقات اخلريجني

www.qu.edu.qa/ar/offices/alumni

الدرا�سات العليا

www.qu.edu.qa/ar/students/admission/graduates.php

44033751

ق�سم الدرا�سات العليا كلية الإدارة

44035007

ق�سم الدرا�سات العليا كلية ال�صيدلة

44035553

ق�سم الدرا�سات العليا كلية ال�صيدلة

44034503

ق�سم الدرا�سات العليا كلية الرتبية

44035125

ق�سم الدرا�سات كلية الهند�سة

44034108

امل�سحية
معهد البحوث االجتماعية واالقت�صادية
ّ

44033020

www.qu.edu.qa/ar/students/services/csc/index.php

44033883

www.qu.edu.qa/ar/offices/ceo

44034024

www.qu.edu.qa/associations/accouuntassoc

44035019

www.qu.edu.qa/ar/sesri

مركز اخلدمات املهنية
مكتب التعليم امل�ستمر

اجلمعية العلمية للمحا�سبة

25

مع تحيات إدارة العالقات الخارجية
http://www.qu.edu.qa/offices/er/
قسم عالقات الخريجين
http://www.qu.edu.qa/offices/er/alumni_relations/about.php
alumni@qu.edu.qa
+974 4403 3068

