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1. مقدمة

ــة  ــق جامع ــام وحقائ ــاب »أرق ــم كت ــدم لك ــر أن يق ــة قط ــي جامع ــالت ف ــي والتحلي ــث المؤسس ــر إدارة البح يس
قطــر« لســنة ٢٠٢٠-٢٠٢1، والــذي يتــم إصــداره ســنويًا ويضــم فــي ثنايــا صفحاتــه بيانــات مؤسســية تتعلــق 
بكليــات الجامعــة ومراكزهــا وأقســامها. ويهــدف هــذا الكتــاب بشــكل رئيســي إلــى توجيــه وتعزيــز مســاعي 
الجامعــة نحــو التطــور والتقــدم. وقــد تــم تعزيــز جــزء كبيــر مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا العــدد بجــداول 

ورســوم بيانيــة. 

نحــن علــى ثقــة بأنكــم ســتجدون المعلومــات التــي تلبــي احتياجاتكــم فــي صفحــات كتــاب أرقــام وحقائــق 
جامعــة قطــر. ويتقــدم المكتــب بالشــكر للموظفيــن العامليــن فــي إدارات االســتراتيجية والتطويــر والشــؤون 
والبحــث  العامــة  والعالقــات  االتصــال  وإدارة  الطــالب  وشــؤون  والماليــة  اإلداريــة  والشــؤون  األكاديميــة 

والدراســات العليــا والكليــات لدعمهــم ومســاعدتهم القيمــة فــي إعــداد هــذا الكتــاب.

ترسل المالحظات إلى:  
الهاتف: 44٠33٦7٠ 

QUIRA@qu.edu.qa  :البريد اإللكتروني 
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2.  جامعة قطر

 1.2 الرؤية   

أن تُعرَف جامعة قطر إقليمًيا بتمّيزها النوعي في 
التعليم والبحث، وبكونها الخيار المفضل لطلبة 

العلم والباحثين ومحفًزا للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية المستدامة لدولة قطر.

2.2 الرسالة  

جامعة قطر هي الجامعة الوطنية للتعليم 
العالي في دولة قطر التي تقدم برامج أكاديمية 

ذات جودة عالية للتعليم الجامعي والدراسات 
العليا، وتقوم بإعداد خريجين أكفاء قادرين على 
المساهمة بفعالية في صنع مستقبل وطنهم 

وأمتهم، كما تضم نخبة متمّيزة ومتنوعة من 
أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية 

التعليم وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة 
بالتحديات المحلية واإلقليمية وتقدم المعرفة، 

واإلسهام اإليجابي في تحقيق احتياجات المجتمع 
وتطلعاته.

3.2 القيم

التميز: تركز جامعة قطر على التميز في كل ما 
تقوم به، وأن يكون على أعلى مستويات الجودة 

والمهنية.
النزاهة: تلتزم جامعة قطر بالنزاهة وبأعلى 

المعايير األخالقية من الصدق والعدل والشفافية 
والمسؤولية والمساءلة.

الحرية األكاديمية: توفر جامعة قطر بيئة 
تعليمية تدعم حرية االستقصاء والتعبير والبحث 

عن الحقيقة والتعبير عنها بحكمة ومسؤولية.
التنوع: تؤمن جامعة قطر بالتنوع اإلثرائي الذي 

يحترم ثوابت المجتمع باعتباره مصدرًا للتميز. 

اإلبداع: تتبنى جامعة قطر اإلبداع من خالل 
تشجيع منتسبيها على التفكير المستقل في 

جو من الحرية للوصول إلى بدائل وحلول مبتكرة 
تُذلل العقبات وتتجاوز التحديات. 

المسؤولية المجتمعية: تعزّز جامعة قطر 
المشاركة المجتمعية اإليجابية والمبادرة 
بالمساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع 

باستشعار احتياجاته وتطلعاته.

4.2 الغايات االستراتيجية

الغاية األولى: التحول في التعليم العالي في دولة قطر
أن تتبوأ الجامعة دورًا قيادًيا في تشكيل وتمكين 

عملية التحول في نظام التعليم العالي في قطر

الغاية الثانية: التميز في التعليم
أن تُعرف الجامعة إقليمًيا بتوفيرها للتعليم 

التحّولي المتمركز حول المتعّلم، والمعتمد 
على التطبيق العملي، والُمستند على البحث 

العلمي، والقائم على منظومة الكفاءات، 
والُمعزّز بالرقمنة، والداعم للريادة.

الغاية الثالثة: تميز الخريجين
أن تقوم الجامعة بإعداد خريج ذو شخصية 

متكاملة، وسمات وقيم من شأنها تعظيم أثره 
ودوره الفّعال 

الغاية الرابعة: التميز في البحث العلمي
أن تتفوق الجامعة في البحوث الُمركزة، ذات 

الصلة، والقابلة للقياس، التي تنصب على إيجاد 
الحلول، والمؤثرة، والتعاونية، والتي تدفع إلى 

التقدم في المعرفة واالبتكار. 

الغاية الخامسة: التمييز المؤسسي
أن تُعرف جامعة قطر كمرجعية في االستدامة 

وللتّميز التنظيمي والتشغيلي.

الغاية السادسة: التميّز في المشاركة 
المجتمعية

أن تخلق الجامعة شراكات فّعالة مع الجهات 
المعنية وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين، 

إلثراء التعليم، وتعزيز البحوث، وتحفيز التنمية 
االجتماعية واالقتصادية، وتعزيز سمعة وصورة 

الجامعة.

استراتيجيات التمكين العامة
تطوير وتنفيذ االستراتيجيات التمكينية 

والعمليات واألنشطة الالزمة إلحداث التحول 
الشامل في جامعة قطر، وتمكين الجامعة من 

توسيع أصولها وقدراتها لتحقيق مستويات أعلى 
في القدرة على التأثير محلًيا ودولًيا.

 5.2 عن جامعة قطر

تعتبر جامعة قطر المؤسسة التعليمية الرئيسية 
للتعليم العالي في الدولة وذلك منذ تأسيسها 

عام 1٩77، حيث تقف اليوم كمنارة للتميُّز 
األكاديمي والبحث العلمي في دول مجلس 
التعاون الخليجي في ظل احتضانها لجسم 

طالبي يبلغ أكثر من ٢3 ألف طالب وطالبة في 
مختلف برامجها العلمية.

تضم الجامعة 1٠ كليات هي: كلية اآلداب والعلوم 
وكلية اإلدارة واالقتصاد وكلية طب األسنان وكلية 

التربية وكلية الهندسة وكلية العلوم الصحية 
وكلية القانون وكلية الطب وكلية الصيدلة 

وكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. 
تقدم الجامعة خيارات واسعة من البرامج 

األكاديمية والتي تتمثل في 45 برنامجًا في مرحلة 
البكالوريوس، و43 برنامج دراسات عليا، تتألف من 

٢٩ برنامج ماجستير، و٩ برامج دكتوراه، و4 برامج 
دبلوم، وشهادة »دكتور صيدلي« وهي شهادة 
مهنية بالصيدلة، حيُث تأتي جميع هذه البرامج 

بما يلبي احتياجات المجتمع القطري.
تواصل جامعة قطر جهودها في تطوير ثقافة 

البحث العلمي، حيث تضّم الجامعة 15 مركًزا 
بحثًيا متميًزا، يعملون على ما يفوق 4٠٠ مشروع 

بحثي تعاوني مع مؤسسات رائدة من جميع 
انحاء العالم.

إنَّ مجال المشاركة المجتمعيَّة يقع في ُصلب 
رسالة ورؤيَة جامعة قطر، فهي ملتزمٌة بضمان 

ع التميُّز  توفير بيئة ثريّة في الحرم الجامعي تشجِّ
األكاديمي، والعمل التطوعي، والمسؤوليَّة 

المدنيَّة، والقيادة.

إنَّ جامعة قطر تعمل على تعزيز هدفها لتصبح 
رائدة التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولة 

قطر، وذلك من خالل التعاون والشراكات مع 
القطاعات الحكومية والصناعية واألوساط 

األكاديمية وقطاع األعمال والمجتمع المدني في 
قطر وخارجها.
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6.2 لمحة تاريخية

تأسست أول كلية في دولة قطر عام 1٩73، حيث جاء 
انطالق كلية التربية بموجب مرسوم أصدره أمير البالد 

ليعكس الرؤية األميرية بضرورة وضع التعليم ضمن 
أولويات الدولة وتطورها وقد قبلت الكلية في بداياتها 
عدًدا محدوًدا من الطلبة ال يتجاوز 57 طالًبا و٩3 طالبة.

ومع تسارع وتيرة التنمية في الدولة، برزت الحاجة لتوسيع 
الكلية لتقدم مزيًدا من التخصصات العلمية التي 

تناسب احتياجات المجتمع. ففي عام 1٩77 تأسست 
جامعة قطر وضمت أربع كليات هي: كلية التربية وكلية 

اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، وكلية الشريعة والقانون 
والدراسات اإلسالمية وكلية والعلوم، وبعد ذلك تأسست 

كلية الهندسة عام 1٩٨٠ تلتها كلية اإلدارة واالقتصاد 
عام 1٩٨5. وفي عام ٢٠٠٦ أضافت كلية اآلداب والعلوم 

برنامج الصيدلة إلى ِحزمة ما تقدمه من برامج، وهو األول 
من نوعه في قطر. وفيما بعد تحول البرنامج إلى كلية 

مستقلة بذاتها في العام ٢٠٠٨. وفي عام ٢٠14 تم تأسيس 
أول كلية طب وطنية في الدولة، وبعدها تم إطالق كلية 

العلوم الصحية عام ٢٠1٦. وفي يناير ٢٠1٩ أعلنت جامعة 
قطر عن إنشاء أول كلية لطب األسنان في قطر والتي 

بدأت منذ سبتمبر ٢٠1٩ بتقديم برنامج مدته ست سنوات 
.)DMD( يؤدي إلى درجة دكتوراه في طب األسنان

7.2 الحرم الجامعي

تقع الجامعة على مشارف المنطقة الشمالية لمدينة 
الدوحة، وتبعد عن مركز المدينة حوالَّي 1٦ كم، وتتمتع 

الجامعة بموقٍع متميز حيث تطل على شاطئ البحر 
ومالعب الدوحة للجولف ومجمعات بحيرة الشاطئ 

الغربي السكنية من الجهة الشرقية، وتمتلك الجامعة 
مزرعة تجارب تبعد عن الجامعة حوالي ٦5 كم شماًلا. 

تبلغ مساحة الحرم الجامعي حوالي 5.5 كيلومتر مربع، 
وتتميز بمباٍن رائعة وحديثة؛ تعكس بمضمونها وشكلها 

جماليات فنون العمارة اإلسالمية التقليدية. 

ويتألف الحرم الجامعي من قسمين متجاورين، أحدهما 
للطالب واآلخر للطالبات، ولكل قسم قاعاته الدراسية 

ومختبراته ووحدات دعم التعلم والمنشآت الرياضية 
والمطاعم لتسهيل ودعم العملية التعليمية.

وبالقرب من الجامعة تقع إحدى محطات السكك 
الحديدية ضمن مشروع )الريل(، الذي يتمُّ تشييده في إطار 

اإلعداد الستضافة كأس العالم ٢٠٢٢.

8.2 مذكرات التفاهم     

تسعى جامعة قطر إلى تطوير هدفها لتكون رائدة في 
مجال التطور االقتصادي واالجتماعي في قطر من خالل 

توقيع مذكرات تفاهم وإبرام اتفاقيات وعقد شراكات 
أكاديمية مع مؤسسات المجتمع الصناعي والحكومي 

واألكاديمي والمدني في دولة قطر وخارجها: 

عدد االتفاقيات ومذكرات التفاهم خالل السنة  
األكاديمية ٢0٢0-٢0٢١، حسب الجهة الخارجية :

عدد االتفاقيات الجهات الخارجية
ومذكرات التفاهم

19القطاع الحكومي

32القطاع الخاص

5مؤسسات المجتمع المدني

16المؤسسات األكاديمية

72اإلجمالي 
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–
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 9.2

–

10.2  إدارة الجامعة

1.10.2 مجلس األمناء
 

الرئيس  :

سمو نائب األمير الشيخ عبداهلل بن حمد آل ثاني

نائب الرئيس : 

سعادة الشيخ الدكتور عبد اهلل بن علي آل ثاني
رئيس اللجنة التنفيذية

األعضاء :
سعادة السيد علي أحمد الكواري

وزير التجارة والصناعة

سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي
وزير التعليم والتعليم العالي

سعادة الدكتور صالح محمد النابت
رئيس جهاز التخطيط التنموي واإلحصاء

سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي
وزير العدل

سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني
رئيس رابطة رجال األعمال القطريين

سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم

سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري
وزيرة الصحة العامة

سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر

السيد فيصل محمد السويدي

سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم
رئيس جامعة قطر

أمين السر  :

الدكتور إبراهيم األنصاري

2.10.2 رئيس الجامعة

سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم

 3.10.2 نواب رئيس الجامعة

د. خالد بن ناصر الخاطر
نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية

د. عمر محمد األنصاري
نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية

د. إيمان محمد مصطفوي
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب

أ.د. مريم العلي المعاضيد
نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا

أ.د. أسماء علي بن جاسم فهد آل ثاني
نائب رئيس الجامعة للعلوم الصحية والطبية

د. خالد محمد الخنجي
رئيس االستراتيجية والتطوير

4.10.2 العمداء

أ.د. أحمد عبد الرحمن العمادي
كلية التربية

أ.د. أحمد عبد الفتاح الزتحري
كلية اآلداب والعلوم

د. ابراهيم عبداهلل األنصاري
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

د. محمد عبد العزيز الخليفي
كلية القانون

د. خالد كمال ناجي
كلية الهندسة

أ.د. آدم محمد علي فضل اهلل
كلية اإلدارة واالقتصاد )عميد باإلنابة(

د. محمد عصام دياب
كلية الصيدلة

أ.د. إيجون ستين توفت
كلية الطب

د. حنان عبدالرحيم
كلية العلوم الصحية

أ.د. مانديب سينج دوجال
كلية طب األسنان  

د. أحمد عون
الدراسات العليا

أ.د. إبراهيم محمد الكعبي
الدراسات العامة
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3. البرامج والمصادر األكاديمية

1.3 البرامج األكاديمية التي تقدمها كليات الجامعة

الساعات التخصصالدرجة العلمية 
المكتسبة

كلية اآلداب والعلوم
75العلوم البيولوجية والبيئيةدكتوراه في الفلسفة

60دراسات الخليجدكتوراه في الفلسفة

33اللغة العربية وآدابهاماجستير في اآلداب

36دراسات الخليجماجستير في اآلداب

36الدراسات الدفاعيةماجستير في اآلداب

35علوم وتكنولوجيا الموادماجستير في العلوم

34العلوم البيئيةماجستير في العلوم

30اإلحصاء التطبيقيماجستير في العلوم

120اللغة العربيةبكالوريوس في اآلداب

120األدب اإلنجليزي واللسانياتبكالوريوس في اآلداب

120 السياسات والتخطيط والتنميةبكالوريوس في اآلداب

120علم النفسبكالوريوس في اآلداب

120التاريخبكالوريوس في اآلداب

120الشؤون الدوليةبكالوريوس في اآلداب

126اإلعالمبكالوريوس في اآلداب

120الخدمة االجتماعيةبكالوريوس في اآلداب

120علم االجتماعبكالوريوس في اآلداب

120 العلوم البيولوجيةبكالوريوس في العلوم

120الكيمياءبكالوريوس في العلوم

علوم الرياضة )تم تجميد البرنامج بكالوريوس في العلوم
120للعام ٢٠٢٠-٢٠٢1(

120اإلحصاءبكالوريوس في العلوم

بكالوريوس في العلوم

العلوم البيئية
125)تخصص دقيق في مجال علوم البحار( 

العلوم البيئية
)تخصص دقيق في مجال التكنولوجيا 

الحيوية(
126

120الرياضياتبكالوريوس في العلوم

كلية اإلدارة واالقتصاد
60 إدارة األعمالدكتوراه في الفلسفة

30التسويقماجستير في العلوم

30محاسبةماجستير في المحاسبة

36إدارة األعمالماجستير في إدارة األعمال

36الماليةماجستير في العلوم

125المحاسبةبكالوريوس في إدارة األعمال

125االقتصادبكالوريوس في إدارة األعمال

125الماليةبكالوريوس في إدارة األعمال

125اإلدارةبكالوريوس في إدارة األعمال

125التسويقبكالوريوس في إدارة األعمال

125نظم إدارة المعلوماتبكالوريوس في إدارة األعمال

كلية التربية
33القيادة التربويةماجستير في التربية

33التربية الخاصةماجستير في التربية

30 المناهج والتدريس والتقييمماجستير في اآلداب

30التعليم الخاصدبلوم

الطفولة المبكرة )تم تجميددبلوم
30البرنامج للعام ٢٠1٨-٢٠1٩(

30التعليم االبتدائيدبلوم

30التعليم الثانويدبلوم

120التعليم االبتدائيبكالوريوس في التربية

120التعليم الثانويبكالوريوس في التربية

120التربية الخاصةبكالوريوس في التربية

120التربية البدنيةبكالوريوس في التربية

120التربية الفنيةبكالوريوس في التربية
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كلية الهندسة 
٦٠ الهندسةدكتوراه في الفلسفة
31الحوسبةماجستير في العلوم
3٦اإلدارة الهندسيةماجستير في العلوم
35الهندسة البيئيةماجستير في العلوم
45التخطيط والتصميم العمرانيماجستير في العلوم
3٦الهندسة المدنيةماجستير في العلوم
3٦الهندسة الكهربائيةماجستير في العلوم
3٦الهندسة الميكانيكيةماجستير في العلوم

3٠هندسة الغاز والعملياتماجستير في العلوم*
1٦٠العمارةبكالوريوس في العلوم
131الهندسة الكيميائيةبكالوريوس في العلوم
131الهندسة المدنيةبكالوريوس في العلوم
1٢٨هندسة الحاسببكالوريوس في العلوم
1٢٠علوم الحاسببكالوريوس في العلوم
131الهندسة الكهربائيةبكالوريوس في العلوم
1٢٨الهندسة الصناعية والنظمبكالوريوس في العلوم
131الهندسة الميكانيكيةبكالوريوس في العلوم

كلية العلوم الصحية
٦٠العلوم الحيوية الطبية دكتوراه في الفلسفة

3٦العلوم الحيوية الطبيةماجستير في العلوم

4٢ الصحة العامةماجستير في الصحة العامة
4٦االستشارات الوراثية  ماجستير في العلوم

3٦تغذية اإلنسانماجستير في العلوم*
13٢تغذية اإلنسانبكالوريوس في العلوم
135العلوم الحيوية الطبيةبكالوريوس في العلوم
1٢٠الصحة العامةبكالوريوس في العلوم
13٩العالج الطبيعيبكالوريوس في العلوم

كلية القانون
٦٠القانوندكتوراه في الفلسفة
33القانون العامماجستير في القانون
33القانون الخاصماجستير في القانون

1٢3القانونبكالوريوس في القانون
كلية الصيدلة

٦٠العلوم الصيدالنيةدكتوراه في الفلسفة
3٦الصيدلةدكتور  في الصيدلة

33الصيدلةماجستير في العلوم
173الصيدلةبكالوريوس في العلوم

كلية الطب
60العلوم الطبيةدكتوراه في الفلسفة

 MD 40الطب العامدكتور في الطب CH and 300 ECTS

كلية طب األسنان
1٩٠طب األسناندكتور في طب األسنان

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

٦٠ الفقه وأصول الفقه دكتوراه في الفلسفة

 ماجستير في الشريعة والدراسات
3٦الفقه وأصول الفقهاإلسالمية

 ماجستير في الشريعة والدراسات
33التفسير وعلوم القرآناإلسالمية

 ماجستير في الشريعة والدراسات
3٦ماجستير في االديان وحوار الحضاراتاإلسالمية

 بكالوريوس في الشريعة والدراسات
1٢٠الدراسات اإلسالميةاإلسالمية

13٢العقيدة والدعوةبكالوريوس في العقيدة والدعوة
13٢الفقه  وأصول الفقهبكالوريوس في الفقه وأصوله
13٢القرآن والسنةبكالوريوس في القرآن والسنة

* ابتداء من خريف ٢٠٢1
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2.3 برنامج التميز األكاديمي

ُصمم برنامج التميز األكاديمي للطلبة المتميزين والمتفوقين أكاديمًيا 
الراغبين بخوض تجربة أكاديمية ثرية. وقد تّم إطالق هذا البرنامج في خريف ٢٠٠٩ 

بأربعة طلبة. حالًيا توسع البرنامج في المجتمع الجامعي بشكل كبير حيث 
ضّم ٢٨4 طالب وطالبة في الفصل الدراسي ربيع ٢٠٢1.

توزيع طلبة برنامج التميز األكاديمي في ربيع ٢0٢١ حسب الكليات: 

عدد الطلبةالكلية

51اآلداب والعلوم
50اإلدارة واالقتصاد

5طب األسنان

29التربية

63الهندسة

14 العلوم الصحية
15القانون

43الطب
9الصيدلة

5الشريعة والدراسات اإلسالمية
284اإلجمالي

طلبة برنامج التميز األكاديمي حسب الجنسية والجنس 

%79

توزيع طلبة برنامج التميز بحسب الجنستوزيع طلبة برنامج التميز بحسب الجنسية

%79

%21

%63

%37
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3.3 البرامج األكاديمية المعتمدة في جامعة قطر 

الجهة الُمعتمدةالكلية/البرنامج

كلية اآلداب والعلوم

IES معهد العلوم البيئيةماجستير العلوم في العلوم البيئية
CHES لجنة رؤساء برامج العلوم البيئية   بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية

RSS  الجمعية اإلحصائية الملكية البريطانية،  بكالوريوس العلوم في اإلحصاء
المملكة المتحدة

CSC  الجمعية الكندية للكيمياء ، كندا   بكالوريوس العلوم في الكيمياء

 ACEJMC  مجلس االعتماد األكاديمي لتعليم  بكالوريوس اآلداب في اإلعالم
الصحافة واالتصال بالواليات المتحدة

 AACSB  جمعية تطوير واعتماد كليات اإلدارة كلية اإلدارة واالقتصاد 
واألعمال األمريكية

NCATE   المجلس الوطني العتماد مؤسسات إعداد كلية التربية 
المعلمين

 دبلوم في التعليم االبتدائي
 ACEI  الرابطة الدولية لتعليم الطفولة

بكالوريوس التربية في التعليم االبتدائي

TESOL )المسار الدراسي في تعلم اللغة اإلنجليزية دبلوم في التعليم الثانوي
كلغة ثانية( بكالوريوس التربية في التعليم الثانوي

 NAEYC  الرابطة الوطنية لتعليم األطفال الصغاردبلوم في الطفولة المبكرة

ماجيستير في التربية الخاصة
 CEC  مجلس لألطفال االستثنائيين

دبلوم في التربية الخاصة

 ELCC  المجلس التأسيسي للقيادة التربويةماجستير في القيادة التربوية

كلية الهندسة

NAAB   المجلس الوطني لالعتماد المعماري - بكالوريوس العلوم في العمارة
الواليات المتحدة

 بكالوريوس العلوم في الهندسة
 الكيميائية

ABET  مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا، 
الواليات المتحدة األمريكية

 بكالوريوس العلوم في الهندسة
 المدنية

 بكالوريوس العلوم في الهندسة
 الكهربائية

 بكالوريوس العلوم في الهندسة
 الميكانيكية

 بكالوريوس العلوم في الهندسة
الصناعية والنظم

  بكالوريوس العلوم في علوم الحاسب

 بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسب

كلية العلوم الصحية

ACEND مجلس اعتماد التعليم في التغذية وعلوم  بكالوريوس العلوم في تغذية االنسان
التغذية

NAACLS  وكالة االعتماد الوطنية لعلوم المختبرات  بكالوريوس العلوم في العلوم الحيوية الطبية
السريرية بالواليات المتحدة

كلية الصيدلة 

 بكالوريوس الصيدلة
 CCAPP  المجلس الكندي العتماد برامج الصيدلة

 دكتوراه في الصيدلة

BAC  مجلس االعتماد البريطاني  - المملكة المتحدةكلية القانون

BAC  مجلس االعتماد البريطاني - المملكة المتحدةماجستير في القانون الخاص
ماجستير في القانون العام

 HCERES  المجلس األعلى لتقييم البحوث بكالوريوس القانون
والتوجيهات العليا
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4.3 المصادر األكاديمية

1.4.3 تكنولوجيا المعلومات

توفر إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا متطورة لتمكين وتسهيل التعليم والتعلم 
والتواصل داخل الفصول الدراسية. باإلضافة إلى ذلك, تدعم اإلدارة نظام )بالك بورد( التعليمي 

لتميكن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من التواصل وتبادل مواد المقررات والتفاعل من خالل غرف 
النقاش والمحادثات االفتراضية والتقييم اإللكتروني. يوفر القسم أيًضا نظام معلومات الطالب 

)البانر( المتطور وتطبيقات أوراكل. 

خدمات تكنولوجية في الفصول والمناهج الدراسية 
500 عدد الفصول المزّودة بتكنولوجيا ذكية

140 عدد معامل الكومبيوتر

3,200 عدد أجهزة الكمبيوتر الشخصي في المعامل

5,389عدد المقررات في البالك بورد

شبكة جامعة قطر
65,000عدد نقاط الشبكة السلكية

4,000 عدد نقاط اإلنترنت الالسلكي

2.4.3 المكتبة 

تشكل المكتبة األساس القوي للجهود البحثية والتعليمية في جامعة قطر حيث أنها تدعم احتياجات 
المناهج الدراسية وتُسهم في دعم التجربة التعليمية في الجامعة من خالل جهودها المستمرة 

لتوسيع مجموعاتها ومصادرها اإللكترونية.  

مجموعات المكتبة:

المجلدات عدد العناوين الوصف
155,3٠1 7٦,135 المواد العربية المطبوعة )كتب ورسائل جامعية وغيرها(
1٢٩,3٠5 7٠,٨7٢ المواد اإلنجليزية المطبوعة )كتب ورسائل جامعية وغيرها(
1,٦٨5 1,٠٢5 المواد المطبوعة بلغات أخرى )كتب ورسائل جامعية وغيرها(
٩,333 4,٠4٨ المجموعة القطرية )مواد ثقافية وغيرها عن قطر(
4,٩٦٠ 1,743 المجموعات الخاصة )كل األنواع(
٢,144 1,٦5٩ مواد سمعية بصرية )أقراص مدمجة وأقراص فيديو رقمية وأشرطة(

177,٠51 كتب إلكترونية  )دائم / تم اقتنائها(
5,475 كتب إلكترونية )اشتراك( 
3,31٠ رسائل جامعية إلكترونية )دائم / تم اقتنائها(
4,3٢٠ رسائل جامعية الكترونية )اشتراك( 

٢٢ دوريات إلكترونية

1٦7 قواعد بيانات إلكترونية )تضم قواعد باللغة العربية( تسمح 
بالدخول على ٩٩٦٠3 من المجالت اإللكترونية

٢,474 دوريات مطبوعة باللغة اإلنجليزية )أرشيف(
1,٢٢٠ دوريات مطبوعة باللغة العربية )أرشيف(

1٩ دوريات مطبوعة بلغات أخرى )أرشيف(
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3.4.3 خدمات دعم التعليم 

1.3.4.3 مركز التميز في التعليم والتعلم
يدعم مركز التميز في التعليم والتعلم طاقم جامعة قطر األكاديمي من خالل برامج ومصادر تطوير مهني بشكل مستمر. ويهدف المركز إلى تسهيل ومساندة الجهود البحثية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس 

وتنفيذ أفضل ممارسات التدريس في بيئة عمل تعاونية وذلك من خالل ورش عمل وندوات حول تعزيز المناهج الدراسية واإلبداع. 

وبهدف مواصلة تحسين عملية التعليم والتعلم واالستجابة الحتياجات أعضاء هيئة التدريس، يقدم مركز التميز في التعليم والتعلم العديد من ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية في أربعة مجاالت هي: 
التعلم النشط، والتقييم على مستوى المقرر والبرنامج، والتكنولوجيا، والبحوث. 

يلخص الجدول التالي الخدمات التي قدمها المركز خالل العام الدراسي ٢0٢0-٢0٢١*: 

عدد الجلسات المحورالخدمة
باللغة العربية

عدد الجلسات 
عدد الجلسات الكليباللغة اإلنجليزية

ورش عمل / ندوات / جلسات نقاشية ) عبر االنترنت(

715٢٢التعليم المتمركز حول المتعلم
1٠٩1٩ التعليم المعزز بالرقمية

٩1٠1٩التعليم الريادي
1111٢٢التعليم التجريبي

171٦33 ندوات عامة

٥٤٦١١١٥المجموع الفرعي )ورش العمل والندوات(

برامج تدريبية الكترونية  غير متزامنة

1٨1٨3٦البرنامج التعريفي األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس الجدد
٦-٦محاور التميز في التعليم

11٢إجراءات التعامل مع المخالفات األكاديمية الطالبية
551٠تقديم التعليم و التعلم الكترونيا

٨-٨برنامج تدريب مساعدي التدريسبرامج تدريبية الكترونية متزامنة

٣8٢٤٦٢المجموع الفرعي )برامج تدريبية الكترونية(

تصميم مقررات الكترونية
٢٢4مقررات تم تصميمها في صيف ٢٠٢٠

1-1 مقررات تم تصميمها في ربيع ٢٠٢1

٣٢٥المجموع الفرعي )تصميم مقررات الكترونية(

 توجيه فردي / جلسات متابعة
٢٦٠--    التكنولوجيا

17٨ مالحظات األقران – التعلم النشط
٢٦8--المجموع الفرعي )االستشارات الفردية(

٩٥8٧٤٥0اإلجمالي 

* من اغسطس ٢٠٢٠ وحتى مايو ٢٠٢1
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المشاركة في أنشطة المركز وتطوير عمليات التعليم حسب الكلية / البرنامج )أغسطس ٢0٢0 وحتى مايو ٢0٢١( :

الكلية
عدد المشاركين في 
ورش العمل العامة

)مكرر(

عدد المشاركين في 
محاور التميز في التعليم 

والتعلم 
)مكرر(

عدد المشاركين في 
 ورش العمل العامة

)غير مكرر(

عدد المشاركين في 
محاور التميز في التعليم 

 والتعلم 
)غير مكرر(

إجمالي عدد األكاديميين 
حسب الكلية*

1,197715244143430كلية اآلداب والعلوم

3392067838176 كلية اإلدارة واالقتصاد

2672025130133كلية التربية

1561375921196 كلية الهندسة

373157341983كلية القانون

423421958كلية العلوم الصحية

725111648كلية الطب

2450121029 كلية الصيدلة

3666211كلية طب األسنان

241242463890 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

2282757770136 البرنامج التأسيسي

277510922برنامج المتطلبات العامة

2-2-6برنامج التميز االكاديمي

3,0082,1506513951,414المشاركين من جميع الكليات والبرامج األكاديمية 

3576215824409المشاركين من مكاتب ومراكز جامعة قطر

3,3652,2128094191,823اإلجمالي 

* يشمل جميع األكاديميين بدوام كامل )أعضاء هيئة التدريس ومساعدو الهيئة التدريسية وغيرهم( كما في ٢5 مايو ٢٠٢1
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2.3.4.3 مركز دعم تعلم الطالب
يوفر مركز دعم تعلم الطالب خدمات أكاديمية شاملة لجميع طالب مرحلة البكالوريوس في جامعة 

قطر. كما يمتاز المركز بمناخ داعم ومشجع على النمو والتطور، حيث يتلقى الطلبة المساعدة في 
مقرراتهم الدراسية، وواجبات الكتابة والتأقلم مع الحياة الجامعية وكثير من الجوانب األكاديمية األخرى. 

يتضمن الجدول أدناه معلومات وبيانات مفصلة عن خدمات المركز لفصل خريف ٢٠٢٠ وربيع ٢٠٢1.

خدمات الدعم عن بُعد:

اإلجمالي الذكور اإلناث الخدمات

8,863 630 8,233  جلسات الدعم الفردية في اللغة العربية
واإلنجليزية

6,304 1,005 5,299  جلسات المراجعة لمقررات العلوم والرياضيات
واإلنسانيات

5,963 813 5,150 جلسات المراجعة في اللغة العربية واإلنجليزية
5,491 787 4,704 ورش مركز دعم تعلم الطالب
5,062 1,437 3,625 برامج أساسيات الرياضيات

4,671 834 3,837  جلسات الدعم لمقررات العلوم والرياضيات
واإلنسانيات

2,357 329 2,028 ورش UNIV100 )يبكس(
1,333 380 953 جلسات الدروس المكملة
332 9 323 برامج دعم اللغة العربية واإلنجليزية

252 52 200  الدعم الموجه للكليات لمهارات اللغة العربية
  واإلنجليزية على منصة ميكروسوفت تيمز

225 - 225 التكليف التجريبي لمقرر األحياء
128 25 103 جلسات التوجيه األكاديمي
69 8 61 برنامج ناجح

  41,050 6,309 34,741 إجمالي زيارات الطالب 

خدمات الدعم على منصة البالك بورد:

اإلجمالي الذكور اإلناث الخدمات

4,227 131 4,096  الدعم الموجه للكليات لمهارات اللغة العربية
   واإلنجليزية على منصة البالك بورد

1,823 273 1,550 UNIV100 ورش

529 108 421 الورش اإللكترونية لمركز دعم تعلم الطالب

199 23 176 برامج دعم اللغة اإلنجليزية

81 5 76 IELTS عيادة

6,859 540 6,319 إجمالي زيارات الطالب

عدد المشاهدات الخدمات

53,359  المصادر, المراجعات والدروس المصورة

المشارَكات المشاركون الخدمات
470 45  المراجعات عبر منصة النقاش

الجلسات المسجلة على منصة ويبكس:

عدد المشاهدات الجلسات

5,343 المراجعات والدروس المسجلة
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3.3.4.3 مركز االستشارات الطالبية

يوفر مركز االستشارات الطالبية الخدمات العالجية والوقائية التي تتضمن: خدمات االستشارات 
الفردية، الدعم النفسي، والتدخل النفسي اإلكلينيكي للطلبة؛ والورش التدريبية الستكشاف 

قدراتهم وإمكاناتهم، ولتمكينهم من تحقيق النجاح األكاديمي والنمو الشخصي. كما يوفر المركز 
االستشارات ألعضاء هيئة التدريس والموظفين في القضايا الخاصة بالصحة النفسية للطلبة وذلك 

لتهيئة بيئة إيجابية وداعمة داخل الحرم الجامعي.

 خالل السنة األكاديمية ٢٠٢٠-٢٠٢1:

استفاد 4٦4 طالًبا من خدمات مركز االستشارات الطالبية. حيث تمركزت الخدمات على الدعم  	
النفسي في المشاكل الشخصية واالجتماعية، والحاالت الطبية المتعلقة باالضطرابات 

النفسية، وإدارة األزمات، والضغط النفسي والسلوكي واالجتماعي باإلضافة إلى التحديات 
األكاديمية وتنمية المهارات الشخصية. 

تم تنظيم ٦4 برنامج وورش وفعاليات الصحة النفسية تتضمن تنمية مهارات الضغط النفسي  	
والقلق واالكتئاب باإلضافة الى مهارات المقابلة التحفيزية، حضرها 3,٠٦٠ مشارك.

تم عقد ٢,٨15 جلسة إرشاد فردية وعالجية استفاد منها 4٦4 طالب.  	

تم حضور 37 ورشة للتطوير المهني من قبل موظفي المركز، تتضمن المشاركة العلمية  	
ضمن مؤتمرات عالمية ومحلية.

4.3.4.3 مركز اإلرشاد األكاديمي

يقدم مركز اإلرشاد األكاديمي الذي تأسس في عام ٢٠1٢ الدعم واإلرشاد األكاديمي لجميع فئات 
الطالب في جامعة قطر، مع مزيد من االهتمام بالطالب المتعثرين أكاديمًيا. ويهدف المركز بصورة 

أساسية إلى تمكين الطالب من اتخاذ القرارات التي تساعده على تحقيق أهدافه األكاديمية. كما 
يوفر المركز خدمة اإلرشاد األكاديمي والدعم والتوجيه للطالب عن طريق حجز المواعيد الفردية 
والجماعية والزيارات المفتوحة والزيارات الصفية الفصلية وورش العمل التعليمية، والعديد من 

الفعاليات الهادفة.

خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1، قام مركز اإلرشاد األكاديمي بتنفيذ 3٢ زيارة صفية عبر االنترنت 
كإرشاد جماعي، و15٠ ورشة عمل لفئات مستهدفة من الطالب. ووصل إجمالي عدد الجلسات 

االرشادية الفردية للطالب حوالي 55,٨٨1 جلسة.

5.3.4.3 مركز التطوير المهني
يُساعد مركز التطوير المهني طلبة وخريجي جامعة قطر على تحقيق رؤية واضحة للتخطيط والتطوير 
لمستقبلهم المهني. يقدم المركز برنامج التوظيف الطالبي وبرنامج المسار الوظيفي واالستشارات 

المهنية، كما يُنّظم معارض مهنية الستقطاب الطلبة والخريجين وأرباب العمل مًعا في آن واحد. 

ويهدف برنامج التوظيف الطالبي إلى مساعدة الطلبة على اكتساب خبرات عملية في بيئات عمل 
حقيقية. وفيما يلي إحصائية توظيف الطلبة خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1: 

 

اإلجمالياإلناثالذكورالفصل الدراسي

عدد الطلبة المسجلين
218603821خريف ٢٠٢٠

224662886ربيع ٢٠٢1

 عدد الطلبة الحاصلين على فرص
عمل

3682118خريف ٢٠٢٠

216384ربيع ٢٠٢1
 

كما يُساعد المركز الطلبة في تحديد التخصصات والمهن، والتقديم لالستفادة من فرص التدريب والرعاية 
والتطوير المهني وتحسين مهاراتهم في البحث عن فرص عمل. وترعى مؤسسات ومنظمات مختلفة 

حالًيا ٢,3٠٩ طالب وطالبة. وخالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1 استقبل مركز التطوير المهني أرقام تواصل 
ل 3٩٠ رب عمل، وأثمر ذلك عن قبول 11٢ مرّشحا وإجراء 4٨٠ مقابلة عمل عن بعد نظرا لظروف كورونا في 

الوقت الحالي.

العددفرص التوظيف

390أصحاب العمل

78عروض  وظيفية

18عروض  تدريب

4عروض رعاية

2,771المرشحون

112المرشحون المقبولون

 480 مقابالت عمل عن بعد

45فعاليات مهنية

2,309طالب تحت الرعاية
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يزود برنامج المسار الوظيفي الطلبة بالمهارات الالزمة إلعدادهم وتأهيلهم لخوض مستقبل مهني 
أفضل. خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠ -٢٠٢1، نظم البرنامج جلسات استشارية مهنية وورش عمل ورحالت 

ميدانية وفعاليات مهنية وفق الجدول التالي:

الحضورالجلسة/ورشة العمل

490 جلسات استشارية مهنية فردية

1,657 جلسات استشارية جماعية

4,033 ورش عمل مهنية

فعاليات مهنية )ملتقى، يوم مهني مفتوح، حلقة نقاشية، اكتشف 
3,٦٠٦مهنتك، إلخ.( 

٩,٧8٦اإلجمالي  

6.3.4.3 مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات الخاصة

وفقا للقوانين المتعلقة باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في دولة قطر والسياسات األكاديمية 
لجامعة قطر، يستقبل مركز الدمج ودعم ذوي االحتياجات الخاصة الطلبة من ذوي اإلعاقة الحركية، اإلعاقة 

البصرية، اإلعاقة السمعية، إصابات الدماغ واألعصاب، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق، االضطرابات 
النفسية، نقص االنتباه / اضطراب النشاط المفرط، التوحد، األمراض المزمنة، واإلصابات المؤقتة. ويقوم 

المركز بتوفير خدمات عديدة لنحو 47٠ طالب وطالبة منها خدمات الدعم األكاديمي والدمج من خالل 
توفير مرافقين ألخذ المالحظات الصفية وتوفير الترتيبات الخاصة الالزمة المتحانات الطلبة من ذوي 
االحتياجات الخاصة.  كذلك يوفر المركز حمالت توعية حول حقوق وقضايا الطلبة ذوي االحتياجات 

الخاصة. باإلضافة الى ذلك يقدم المركز خدمات التكنولوجيا المساعدة التي تتناسب مع اإلعاقات 
المختلفة وتقديم التدريبات المناسبة لكل طالب. كما يعمل المركز على تحويل الكتب والمقررات 
الدراسية الى صيغ مقروءة للطلبة. كذلك يعمل المركز على ضمان إمكانية الوصول لكافة مباني 

ومرافق الجامعة ويعمل على ضمان النفاذ الرقمي لكافة مواقع الجامعة االلكترونية. كذلك يوفر المركز 
خدمات التصميم الشامل للتعلم من خالل عقد الدورات وتحديث الموقع االلكتروني للمركز بأحدث 

الدراسات والترجمات والفيديوهات والمصادر بهذا المجال.
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4. الطلبــة
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4. الطلبة

1.4 الطلبة المسجلون حسب الكلية المستوى األكاديمي والتخصص والجنسية والجنس

اإلجمالي غير قطري قطري
أنثى ذكر أنثى ذكر

23,929 4,973 2,557 13,277 3,122 اإلجمالي
7,085 1,544 392 4,488 661 اآلداب والعلوم

169 66 18 72 13 برنامج تأسيسي
169 66 18 72 13 تأسيسي علوم

6,527 1,301 250 4,360 616 بكالوريوس
149 66 - 83 - لغة عربية
155 117  - 38  - العلوم البيولوجية
115 73 23 17 2 الكيمياء

387 106  - 281 أدب انجليزي و لغويات -
103 55 15 29 4 العلوم البيئية

1,381 148 25 1,014 194 أدبي عام )ما قبل التخصص(
167 77 37 48 5 علوم عامة )ما قبل التخصص(
259 38  - 203 18 تاريخ
799 40 19 544 196 الشؤون الدولية
826 165 81 466 114 اعالم
53 39  - 14 الرياضيات -
640 57 16 493 74 السياسات والتخطيط والتنمية

436 132  - 304  - علم نفس
413 73 1 333 6 خدمه اجتماعيه
506 50  - 456  - علم االجتماع
101 45 26 30  - علوم الرياضة

37 20 7 7 3 االحصاء

182 83 34 36 29 ماجستير
25 15 6 4  - اإلحصاء التطبيقي
52 30 5 16 1 اللغة العربية وأدابها
27  - 2 - 25 الدراسات الدفاعية
28 18 5 5  - العلوم البيئية
23 7 4 9 3 دراسات الخليج العربي
27 13 12 2  - علم المواد والتكنولوجيا
64 25 17 19 3 دكتوراه
22 12 4 5 1 العلوم البيولوجية و البيئة
42 13 13 14 2 دراسات الخليج العربي

143 69 73 1 شهادة -
3  - 3 - - اإلحصاء التطبيقي

132 66 66  -  - تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها
3 2 1  -  - علم التأكل
5 1 3 1  - العلوم البيئية

4,712 655 370 2,800 887 اإلدارة واالقتصاد
4,567 600 333 2,763 871 بكالوريوس

928 107 98 582 141 محاسبة
90 7 2 71 10 االقتصاد

283 69 37 142 35 مالية
2,174 296 129 1,252 497 إدارة عامة )ما قبل التخصص(
627 67 33 400 127 االدارة

151 22 27 69 33 نظم المعلومات االدارية
314 32 7 247 28 تسويق
120 47 29 31 13 ماجستير
26 13 5 6 2 محاسبة
50 15 15 13 7 ماجستير ادارة االعمال
10 1 4 2 3 مالية

34 18 5 10 1 تسويق
25 8 8 6 3 دكتوراه
25 8 8 6 3 ادارة األعمال
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59 14 7 31 7 طب االسنان
59 14 7 31 7 بكالوريوس
59 14 7 31 7 عام - طب اسنان

2,929 685 159 2,009 76 التربية
28 17 5 5 1 برنامج تأسيسي
28 17 5 5 1 تأسيسي تربية

2,703 565 122 1,944 72 بكالوريوس
20 13 4 3  - تربية )رياضيات وعلوم(

896 127 38 683 48 تربية عام )ما قبل التخصص(
172 14 35 109 14 تربية بدنية
715 123 - 592 تعليم ابتدائي -
801 275 45 471 10 التعليم الثانوي
99 13  - 86 التربية الخاصة -
96 59 2 33 2 ماجستير
42 27 2 12 1 مناهج الدراسة في التعليم والتقييم
30 15  - 14 1 القيادة التربوية
22 16  - 6  - ماجستير تعليم خاص
2 1  - 1  - التربية الخاصة

102 44 30 27 1 دبلوم
36 23 2 11  - تعليم ابتدائي
19 12 4 3  - التعليم الثانوي

47 9 24 13 1 التربية الخاصة
4,027 675 1,267 1,444 641 الهندسة
538 33 62 195 248 برنامج تأسيسي
538 33 62 195 248 تأسيسي هندسة

3,065 504 1,012 1,205 344 بكالوريوس
167 39 - 128  - عمارة
412 110 83 194 25 الهندسة الكيميائية
236   - 178  - 58 الهندسة المدنية
617 94 145 316 62 هندسة الحاسب األلي
484 101 160 170 53 علوم الحاسب
350 71 159 90 30 الهندسة الكهربائية
191 39 68 26 58 هندسة عامة )ما قبل التخصص(

331 50  - 281  - الهندسة الصناعية والنظم
277 - 219  - 58 الهندسة الميكانيكية
265 83 129 28 25 ماجستير
24 4 20  -  - الهندسة المدنية
56 18 28 7 3 الحوسبة
24 6 15 1 2 الهندسة الكهربائية
71 17 19 15 20 االدارة الهندسية
33 22 11 -  - الهندسة البيئية
34 2 31 1  - الهندسة الميكانيكية
23 14 5 4  - التخطيط و التصميم العمراني
159 55 64 16 24 دكتوراه

10 4 1 5  - عمارة
9 3 5 - 1 الهندسة الكيميائية

23 5 18 -  - الهندسة المدنية
7 3 3 1  - هندسة الحاسب األلي

23 19 2 1 1 علوم الحاسب
11 5 5 1  - الهندسة الكهربائية
41 5 12 5 19 االدارة الهندسية
8 4 4  -  - الهندسة البيئية
2  - 1  - 1 الهندسة الصناعية والنظم
4 2 2  -  - مواد العلوم والهندسة
13 1 10  - 2 الهندسة الميكانيكية
8 4 1 3  - التخطيط و التصميم العمراني
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635 307 10 317 1 العلوم الصحية
71 9 - 62  - برنامج تأسيسي
71 9 - 62  - علوم صحية تأسيسي

496 255 - 241 بكالوريوس -
99 71 - 28 العلوم الحيوية الطبية -

206 68 - 138 علوم صحية عام )ما قبل التخصص( -
109 70 - 39 التغذية البشرية -

37 30 - 7 العالج الطبيعي -
45 16 - 29 الصحة العامة -
61 40 10 10 1 ماجستير
22 16 1 5 العلوم الحيوية الطبية -
7 6  -  - 1 االستشارات الوراثية

32 18 9 5  - الصحة العامة
4 2  - 2 دكتوراه -
4 2  - 2 العلوم الحيوية الطبية -
3 1  - 2 شهادة -
3 1  - 2 العلوم الحيوية الطبية -

2,129 255 91 1,319 464 القانون
1,994 240 80 1,258 416 بكالوريوس
1,994 240 80 1,258 416 قانون

121 13 9 57 42 ماجستير
55 10 6 27 12 القانون الخاص
66 3 3 30 30 القانون العام
6 1 1 1 3 دكتوراه
6 1 1 1 3 قانون
8 1 1 3 3 شهادة
8 1 1 3 3 قانون

468 153 98 176 41 الطب
454 144 95 174 41 بكالوريوس
209 54 34 95 26 طب عام )ما قبل التخصص(

245 90 61 79 15 طب 

14 9 3 2 دكتوراه -
14 9 3 2 علوم طبية -

324 227 24 69 4 الصيدلة
25 7 2 13 3 برنامج تأسيسي
25 7 2 13 3 تأسيسي صيدلة

254 180 17 56 1 بكالوريوس
119 65 17 36 1 صيدلة عامة )ما قبل التخصص(

135 115  - 20  - الصيدلة
23 21 2 -  - ماجستير
23 21 2 -  - الصيدلة
15 15 - -  - دكتور في الصيدلة
15 15  - -  - الصيدلة
7 4 3 -  - دكتوراه
7 4 3 -  - العلوم الصيدلية

1,241 454 136 585 66 الشريعة والدراسات االسالمية
1,083 414 84 541 44 بكالوريوس

29 17 3 9  - العقيدة والدعوة
27 5 2 18 2 دعوة
48 17 17 10 4 الفقه وأصول الفقه

737 292 48 370 27 شريعة عامة )ما قبل التخصص(
210 69 12 121 8 دراسات اسالمية
32 14 2 13 3 القرآن والسنة

136 38 38 42 18 ماجستير
43 7 18 8 10 الفقه وأصول الفقه
46 18 12 13 3 التفسير وعلوم القرآن
47 13 8 21 5 األديان وحوار الحضارات
22 2 14 2 4 دكتوراه
22 2 14 2 4 الفقه وأصول الفقه

320 4 3 39 274 بدون كلية
56 4 3 39 10 بكالوريوس
56 4 3 39 10 غير محدد

264  - - - 264 شهادة
264  -  -  - 264 غير محدد
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2.4 الطلبة المسجلون حسب الدولة / اإلقليم  

) %( عدد الطلبة البلد / اإلقليم 

68.5 16,399 قطر

4.2 996 دول مجلس التعاون الخليجي

21.1 5,044 دول عربية - غير دول مجلس التعاون

0.4 93 أفريقيا

4.9 1,179 آسيا

0.3 80 أوروبا

0.5 113 أمريكا الشمالية

0.0 5 أمريكا الجنوبية

0.1 20 أستراليا / دول أوقيانوسيا

 23,929 اإلجمالي 

3.4 متوسط حجم الفصل حسب الكلية والمستوى 
)محاضرة, محاضرة/ معمل, ندوات(

ماجستير بكالوريوس تأسيسي

ربيع ٢٠٢1 خريف ٢٠٢٠ ربيع ٢٠٢1 خريف ٢٠٢٠ ربيع ٢٠٢1 خريف ٢٠٢٠

- - 23.1 24.7 ٢1.٨ 25.5 البرنامج التأسيسي

8.2 7.5 35.8 37.7 - - اآلداب والعلوم

10.4 12.0 34.6 37.0 - - اإلدارة واالقتصاد

10.0 14.3 38.1 36.5 - - التربية

10.7 11.0 28.7 29.1 - - الهندسة

6.2 6.1 20.3 22.8 - - علوم الصحة

19.0 16.0 43.8 44.9 - - القانون

- - 52.4 85.6 - - الطب

4.3 5.9 32.3 32.7 - - الصيدلة

5.9 7.9 26.0 30.0 - - الشريعة والدراسات اإلسالمية 

- - 20.1 26.4 - - غير محدد
 

%63%79

الطلبة المسجلون حسب الجنسالطلبة المسجلون حسب الجنسية

%31
%76

%24 %69

غير قطري

ذكرقطري

أنثى
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4.4 إحصائيات القبول حسب المستوى األكاديمي والجنسية والجنس 

نسبة المسجلين 
 %

المسجلون  نسبة المقبولين
 %

المقبولين المتقدمون

79.3 5,804 50.5 7,320 14,498 اإلجمالي

85.6 4,916 51.4 5,742 11,172 بكالوريوس*

89.1 3,796 81.0 4,262 5,263 قطري

76.4 933 79.0 1,221 1,546 ذكر

94.1 2,863 81.8 3,041 3,717 أنثى

75.7 1,120 25.0 1,480 5,909 غير قطري

66.8 382 23.5 572 2,433 ذكر

81.3 738 26.1 908 3,476 أنثى

72.4 322 41.2 445 1,080 ماجستير

87.1 122 44.7 140 313 قطري

91.9 34 37.0 37 100 ذكر

85.4 88 48.4 103 213 أنثى

65.6 200 39.8 305 767 غير قطري

63.4 83 35.3 131 371 ذكر

67.2 117 43.9 174 396 أنثى

93.3 14 83.3 15 18 دكتور صيدلي

93.3 14 83.3 15 18 غير قطري

93.3 14 83.3 15 18 أنثى

63.3 76 33.4 120 359 دكتوراه

75.8 25 52.4 33 63 قطري

80.0 12 46.9 15 32 ذكر

72.2 13 58.1 18 31 أنثى

58.6 51 29.4 87 296 غير قطري

63.6 28 26.0 44 169 ذكر

53.5 23 33.9 43 127 أنثى

90.3 65 40.9 72 176 دبلوم

100.0 17 32.7 17 52 قطري

100.0 1 25.0 1 4 ذكر

100.0 16 33.3 16 48 أنثى

87.3 48 44.4 55 124 غير قطري

100.0 20 51.3 20 39 ذكر

80.0 28 41.2 35 85 أنثى

44.4 411 54.7 926 1,693 شهادة

35.1 273 94.9 777 819 قطري

34.6 267 97.2 771 793 ذكر

100.0 6 23.1 6 26 أنثى

92.6 138 17.0 149 874 غير قطري

92.2 71 12.9 77 595 ذكر

93.1 67 25.8 72 279 أنثى

 * قد يتم قبول الطالب في البرنامج التأسيسي.



أرقام وحقائق جامعة قطر  2020 - 2021
33

58.6 51 29.4 87 296 غير قطري

63.6 28 26.0 44 169 ذكر

53.5 23 33.9 43 127 أنثى

90.3 65 40.9 72 176 دبلوم

100.0 17 32.7 17 52 قطري

100.0 1 25.0 1 4 ذكر

100.0 16 33.3 16 48 أنثى

87.3 48 44.4 55 124 غير قطري

100.0 20 51.3 20 39 ذكر

80.0 28 41.2 35 85 أنثى

44.4 411 54.7 926 1,693 شهادة

35.1 273 94.9 777 819 قطري

34.6 267 97.2 771 793 ذكر

100.0 6 23.1 6 26 أنثى

92.6 138 17.0 149 874 غير قطري

92.2 71 12.9 77 595 ذكر

93.1 67 25.8 72 279 أنثى

 * قد يتم قبول الطالب في البرنامج التأسيسي.

5.4 المنح الدراسية الجديدة الُمقّدمة حسب النوع والكلية

اإلجمالي الشريعة والدراسات 
اإلسالمية الصيدلة الطب القانون العلوم 

الصحية الهندسة التربية طب 
األسنان

اإلدارة 
واالقتصاد

اآلداب 
والعلوم  

50 2 2 9 1 3 23 4 - 4 2  منح سمو األمير للتميز العلمي 

60 4 6 1 2 2 19 4 - 5 17 منح الديوان األميري 

87 34 5 1 2 4 13 6 6 2 14 منح أبناء العاملين في جامعة قطر

34 - - - - - - 34 - - - منح دبلوم 

50 3 4 - - 6 16 2 1 7 11 منح األداء المتميز 

5 1 - - 1 - - - - - 3 منح السفارات

15 4 - - 1 1 1 2 - 2 4 منح أبناء دول مجلس التعاون 
الحاصلين على الثانوية القطرية 

120 4 11 6 2 11 46 9 1 11 19  منحة جامعة قطر

51 - - - - - - - - - 51 منح قصيرة لدراسة اللغة العربية 
لغير الناطقين بها

472 52 28 17 9 27 118 61 8 31 121 اإلجمالي
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6.4 أعلى ١0 برامج بكالوريوس من حيث عدد الطلبة المسجلين )حسب الجنس (

عدد الطلبةأعلى ١0 تخصصات )إناث(عدد الطلبةأعلى ١0 تخصصات )ذكور(
1,498القانون496القانون

746التعليم الثانوي277الهندسة الميكانيكية
715تعليم ابتدائي239محاسبة

689محاسبة236الهندسة المدنية
631اعالم215الشؤون الدولية

584الشؤون الدولية213علوم الحاسب

السياسات والتخطيط 207هندسة الحاسب اآللي
550والتنمية

506علم االجتماع195اعالم
467االدارة189الهندسة الكهربائية

436علم نفس160االدارة

7.4 التخرج واالستبقاء

1.7.4 معدل االستبقاء في السنة الثانية )خريف( لطالب السنة األولى المسجلين ألول مرة 
في مرحلة البكالوريوس

2.7.4  معدل تخرج الطالب الجدد ألول مرة خالل ١٥0٪ من الوقت المحدد للتخرج 

8.4 الرسوم الدراسية حسب الكلية والمستوى

الرسوم الدراسية لجميع الطلبة غير القطريين المقبولين بدًءا من خريف ٢٠15 وما بعده:

التخصص الدراسيالمستوى
الرسوم الدراسية للساعة 

 المكتسبة الواحدة
)بالريال القطري(

البكالوريوس

800اآلداب
900اإلدارة واالقتصاد

800التربية
1,000الهندسة

900البرنامج التأسيسي
800القانون

1,000الصيدلة
900العلوم

٩٠٠العلوم الصحية
800الشريعة والدراسات اإلسالمية

1,000برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها
2,000كل المقررات / التخصصاتالدكتوراه

الماجستير 
2,000كل المقررات / التخصصاتودكتور في الصيدلة 

1,500كل المقررات / التخصصاتالدبلوم 

٦٥

٥٧٥٨

٧٦
٧٢

خريف ٢٠١٠خريف ٢٠١١خريف ٢٠١٢خريف ٢٠١٣خريف ٢٠١٤

٨٧

٨٦.٢

٨٨.٥

٨٧.١

خريف 2015خريف 2017 خريف 2016 خريف 2018 خريف 2019

٨٨.١
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الرسوم الدراسية لكلية الطب وكلية طب األسنان:

العام األكاديمي
الرسوم الدراسية 
 للوحدة الواحدة 
)بالريال القطري(

الرسوم الدراسية لكل فصل 
دراسي

اإلجمالي 

)بالريال 
القطري( صيفربيعخريف

تعتمد الرسوم الدراسية على المقررات التي يسجلها الطالب في الكليات السنة األولى
المختلفة

1,00030,00027,0003,00060,000السنة الثانية

1,00031,00026,0003,00060,000السنة الثالثة

 )1,000( مرحلة المقررات الدراسيةالسنة الرابعة
)2,000( المرحلة اإلكلينيكية

30,00054,0006,00090,000

2,00056,00056,0008,000120,000السنة الخامسة

120,000-2,00060,00060,000السنة السادسة

9.4 المساعدات المالية للطلبة

يوفر قسم المساعدات المالية الطالبية خدمات مالية متنوعة للطلبة من أجل دعم نمو الطلبة 
الشخصي واألكاديمي. 

يلخص الجدول التالي أعداد الطلبة المستفيدين من المساعدات المالية خالل خريف ٢٠٢٠ وربيع ٢٠٢1*: 

  
 قطري

 وحَملة الوثائق 
القطرية

غير قطري
اإلجمالي

إناثذكورإناثذكور

خريف ٢0٢0

707531102441,177المساعدة المالية الشهرية

4278251,252--تسديد رسوم دراسية بتمويل الجامعة

-----اإلعفاء من رسوم المواصالت**

7714--تسديد رسوم السكن الجامعي

18413-أجهزة كمبيوتر محمول

إعفاء جزئي من الرسوم للمتضررين 
201636--ماليًا بسبب جائحة كورونا***

برامج بتمويل مؤسسة التعليم فوق 
161430--الجميع

314--برامج بتمويل مركز نماء

برامج بتمويل مؤسسة جاسم وحمد بن 
271322-جاسم الخيرية

ربيع ٢0٢١

726911112501,124المساعدة المالية الشهرية

3778721,249--تسديد رسوم دراسية بتمويل الجامعة

-----اإلعفاء من رسوم المواصالت

10919--تسديد رسوم السكن الجامعي

147820أجهزة كمبيوتر محمول

إعفاء جزئي من الرسوم للمتضررين 
91726--ماليًا بسبب جائحة كورونا

برامج بتمويل مؤسسة التعليم فوق 
151429--الجميع

516--برامج بتمويل مركز نماء

برامج بتمويل مؤسسة جاسم وحمد بن 
36202251جاسم الخيرية

*البيانات المذكورة وفقًا لــ 3 مايو من عام ٢٠٢1.
**خدمة المواصالت لم تكن متوفرة للطلبة خالل العام األكاديمي الحالي.

***هذه الخدمة استثنائية للعام الحالي فقط للطلبة الذين تضررت أسرهم ماليًا بسبب الجائحة.
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%56.44 %67

%33%31%30.14

%62.33
%69

%36.75

%1.24%0.26
%2.38

%0.17
%2.75%3.08%0.41

%2.43
%1.29

%0.32

التوزيع النسبي لموارد المساعدات
المالية حسب نوع الخدمة لفصل خريف ٢٠٢٠

قطريين وحملة الوثيقة القطرية 

الطلبة الغير قطريين 

التوزيع النسبي حسب جنسية المتقدمين 
لجميع أنواع المساعدات المالية لفصل ربيع ٢٠٢١

التوزيع النسبي لموارد المساعدات
 المالية حسب نوع الخدمة لفصل ربيع ٢٠٢١

التوزيع النسبي حسب جنسية المتقدمين لجميع أنواع
 المساعدات المالية لفصل خريف ٢٠٢٠

المساعدة المالية الشهرية

تسديد رسوم دراسية بتمويل الجامعة

تسديد رسوم السكن الجامعي

برامج بتمويل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية

برامج بتمويل مؤسسة التعليم فوق الجميع

برامج بتمويل مركز نماء

إعفاء جزئي من الرسوم للمتضررين ماليًا بسبب جائحة كورونا

قطريين وحملة الوثيقة القطرية 

الطلبة الغير قطريين 

المساعدة المالية الشهرية

تسديد رسوم دراسية بتمويل الجامعة

تسديد رسوم السكن الجامعي

برامج بتمويل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية

برامج بتمويل مؤسسة التعليم فوق الجميع

برامج بتمويل مركز نماء

إعفاء جزئي من الرسوم للمتضررين ماليًا بسبب جائحة كورونا

توّضح الرسوم البيانية التالية توزيع المساعدات المالية الطالبية وفق نوع المساعدة المالية المقدمة خالل العام األكاديمي ٢0٢0-٢0٢١: 
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التوزيع النسبي لموارد المساعدات
 المالية حسب نوع الخدمة لفصل ربيع ٢٠٢١

التوزيع النسبي حسب جنسية المتقدمين لجميع أنواع
 المساعدات المالية لفصل خريف ٢٠٢٠

المساعدة المالية الشهرية

تسديد رسوم دراسية بتمويل الجامعة

تسديد رسوم السكن الجامعي

برامج بتمويل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية

برامج بتمويل مؤسسة التعليم فوق الجميع

برامج بتمويل مركز نماء

إعفاء جزئي من الرسوم للمتضررين ماليًا بسبب جائحة كورونا

قطريين وحملة الوثيقة القطرية 

الطلبة الغير قطريين 

المساعدة المالية الشهرية

تسديد رسوم دراسية بتمويل الجامعة

تسديد رسوم السكن الجامعي

برامج بتمويل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية

برامج بتمويل مؤسسة التعليم فوق الجميع

برامج بتمويل مركز نماء

إعفاء جزئي من الرسوم للمتضررين ماليًا بسبب جائحة كورونا

10.4 األنشطة والمشاركة الطالبية

خالل العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢1، قدمت االنشطة الطالبية في جامعة قطر مجموعة واسعة من البرامج 
واألنشطة والفعاليات واألنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية التي تساعد الطالب على توسيع تجربة 
التعلم الى خارج القاعات الدراسية، وتساعد على إشراكهم في مجتمع الجامعة والمجتمع ككل.  وقد 

تم تقديم البرامج والفعاليات واألنشطة من قبل األقسام المختلفة في اإلدارة على النحو التالي: 

نظم قسم الفعاليات واألنشطة الجامعية خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠ - ٢٠٢1 مجموعة من 
الفعاليات بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجمعيات في الدولة:

تنظيم ورشة توعوية بعنوان » سرطان الثدي وطرق الوقاية »، وذلك ضمن حملة )أزهري( للتوعية  	
بسرطان الثدي بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان وذلك في أكتوبر ٢٠٢٠.

تنظيم مسابقة التصميم الداخلي، حيث يقوم فيها المتسابقون بتقديم تصاميم داخلية  	
لمساحة من فرع البنك بمحطة مترو الجامعة - مركز حصري لطالب جامعة قطر بالتعاون مع 

البنك التجاري وذلك من أكتوبر - نوفمبر ٢٠٢٠.

تنظيم المسير الوطني للدولة وتنفيذه بشكل افتراضي ألول مرة تماشيًا مع سياسات الدولة  	
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتنظيم مسير اليوم الوطني في ديسمبر ٢٠٢٠.

تنظيم ملتقى القيم الرياضية بين الماضي والمستقبل، وهو ملتقى سنوي يركز على الجانب  	
القيمي واألخالقي في المجال والعمل الرياضي بتقديم مجموعة من الشخصيات الرائدة في هذا 

المجال وذلك بالتعاون مع متاحف قطر مع اإلدارة الرياضية بقطاع شؤون الطالب في مارس ٢٠٢1.

يساهم قسم األندية والمنظمات الطالبية بشكل مباشر في اثراء الحياة الطالبية وذلك من خالل 
74 من األندية والمنظمات الطالبية المتنوعة حيث تقوم بتنظيم العديد من األنشطة والفعاليات 

الطالبية الهادفة وادماج عدد كبير من طلبة الجامعة في الحياة الجامعية، فيما يلي ملخص لألنشطة 
خالل العام:

بادرت األندية والمنظمات الطالبية المختلفة بتنظيم حوالي 15٠ فعالية ونشاط، معظمها نُفذ  	
عن بُعد.

بلغ عدد أعضاء األندية والمنظمات الطالبية 1٢,٩14.  	

بلغ عدد المشاركين في ملتقى األندية والمنظمات الطالبية االفتراضي ٨٠٠ مشارك بحضور نواب  	
رئيس الجامعة.

تنظيم مؤتمر استركون لعلوم الفلك االفتراضي وشارك في المؤتمرما يقارب من 3٠٠ مشارك  	
.NASA بحضور متحدثين من وكاالت الفضاء الدولية

قام قسم الثقافة والفنون، والذي تأسس في سبتمبر ٢٠1٩، بتنظيم مجموعة من البرامج والورش 
التدريبية المتنوعة، في مجاالت التمثيل، والكتابة اإلبداعية والقصة والشعر، وأيضا في مجال الخط 

العربي، إلى جانب التصوير، وقد شارك في هذه البرامج والبالغ عددها ٩ برامج نحو 1,٠٢٠ طالب وطالبة 
وذلك خالل الفصل الدراسي خريف ٢٠٢٠ )ابتداء من أغسطس إلى نوفمبر ٢٠٢٠(. 

قام قسم التعليم الدولي والتبادل الطالبي بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين بتقديم 
ثالث برامج دولية شارك بها مجموعة من طلبة وطالبات جامعة قطر من مختلف التخصصات الدراسية 

خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1. من هذه البرامج:

برنامج الزمالة األلفية لسنة ٢٠٢٠ -٢٠٢1  )Millennium Fellowship( بالتعاون مع منظمة األمم  	
المتحدة لألثر األكاديمي وشبكة األلفية الجامعية. وهو برنامج تعليمي يعقد لمدة فصل دراسي 

واحد لتطوير القيادة في مختلف الجامعات حول العالم.  وقد شارك في هذا البرنامج ٢٢ طالب 
وطالبة. 

برنامج تعلم اللغة الصينية )لغة االعمال( لمختلف المستويات. بالتعاون مع جامعة بكين.  وقد  	
شارك في هذا البرنامج 17 طالب وطالبة.

برنامج الشباب من أجل نزع السالح، يهدف البرنامج إلى ترويج منصة رقمية توفر مجموعة من  	
الدورات وورش العمل وفرص التدريب والتطوير في المجاالت المعنية بنزع السالح. وهو برنامج 

متاح لجميع المهتمين من جامعة قطر.

تمثلت أهم إنجازات قسم التطوع والخدمة المجتمعية بمشاركتها في الحمالت التطوعية التالية:

حملة التطوع الوطنية )من أجل قطر( وهي حملة تنظمها الدولة ممثله بوزارة الصحة واللجنة  	
العليا إلدارة االزمات وذلك لمكافحة انتشار فايروس كورونا كوفيد-1٩. وقد بدء العمل في الحملة 

من تاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠. وكان دور القسم هو إدارة مركز المتطوعين التابع للحملة حيث يتم من 
خالله تولي شؤون اإلدارة واإلشراف على برنامج المتطوعين لمكافحة وباء كورونا، والعمل عن 

كثب مع شركاء محليين قادرين على التعامل مع حاالت الطوارئ في كافة أنحاء قطر وتحمل 
مسؤولية استقطاب المتطوعين واختيار األنسب من بينهم ثم تدريبهم وإدارتهم.

حملة تكاتف التطوعية وهي حملة أطلقتها جامعة قطر في ٢5 مارس ٢٠٢٠ متمثلة في قسم  	
التطوع والخدمة المجتمعية والتي تهدف الى دعم المجتمع الجامعي في جميع المجاالت مثل 

)التعلم عن بعد( باإلضافة الى دعم المبادرات الطالبية لزيادة الوعي بطرق الوقاية وتجاوز آثار 
تفشي كورونا.
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باإلضافة الى ذلك كان لمركز التطوع العديد من اإلنجازات خالل عام ٢٢٠-٢٠٢1 والتي تمثلت في التالي: 

عدد المشاركين / الحضورالفعالية

UNIV  200 - 28األنشطة الالصفية  - مقرر

19المجتمعات التعليمية - األنشطة الالصفية

180مؤتمر التطوع والخدمة المجتمعية 

250اليوم العالمي للتطوع 

39برنامج تدريب المتطوعين 

31760 فرصة تطوعية في مختلف الجهات داخل وخارج الجامعة 

يقدم مركز القيادة الطالبية في جامعة قطر قائمة متنوعة من الدورات التدريبية، البرامج التطويرية، 
الندوات والمؤتمرات القيادية التي من شأنها دعم العملية التعليمية للطالب وتطوير مهاراته 

المختلفة، تُصمم وتُطور برامجنا بمنهج يساهم في تعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين لدى الطالب 
ودعم تطورهم على المستوى الشخصي والمهني واألكاديمي. وساهمت التحديات المحيطة بنا 

في اآلونة األخيرة بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا )كوفيد-1٩( بفرض قيود على عدد من األنشطة 
والفعاليات المقدمة لطلبة جامعة قطر. 

وسعيا منا لتلبية احتياجات الطلبة في مجال التنمية البشرية توجه المركز الى االستمرار في تنظيم 
البرامج والورش التدريبية بشكل افتراضي وتأتي االحصائيات الخاصة بالمركز لعام ٢٠٢٠ -٢٠٢1 بالشكل 

التالي:  

عدد المشاركينعدد الفعاليات 

18613الورش التدريبية  

274البرامج التطويرية 

1340الفعاليات القيادية 

نظمت إدارة الشؤون الرياضية خالل عام ٢٠٢٠-٢٠٢1 العديد من الفعاليات واألنشطة الرياضية 
واستقبال المشتركين بالمنشآت الرياضية باإلضافة إلى تقديم دورات وبرامج اللياقة البدنية لمنتسبي 

الجامعة والتدريبات الرياضية لطالب المنتخبات الرياضية باإلضافة الي تقديم العديد من الخدمات 
والبرامج التوعوية العالجية للحماية من اإلصابات لجميع منتسبي الجامعة.

األنشطة والفعاليات الرياضية المقدمة

أعداد الحضورالعدد
433الدورات التدريبية-  عن بُعد

4142الندوات والملتقيات  - عن بُعد
42,256البرامج الرياضية - عن بُعد

3٦٠البرامج العالجية
1171الفعاليات واألنشطة -  عن بُعد

الخدمات المقدمة

أعداد الحضورالعدد

خدمات التدريبات الرياضية المقدمة 
لطالب المنتخبات

٢4٠17٠

٦٦4الخدمات العالجية المقدمة
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5. أعضاء
هيئة التدريس

والموظفون
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5. أعضاء هيئة التدريس والموظفون 
1.5 الموظفون بدوام كامل

  تضم جامعة قطر 3،1٦٢ موظف بدوام كامل كما يلي: 

اإلجمالي أنثى ذكر

238 132 106 قطري
أعضاء هيئة التدريس في 

الكليات )باستثناء مساعدي 
التدريس(*

723 121 602 غير قطري

961 253 708 اإلجمالي

1  - 1 قطري
أعضاء هيئة التدريس في 

130البرنامج التأسيسي 58 72 غير قطري

131 58 73 اإلجمالي

112 81 31 قطري

171مساعد تدريس 99 72 غير قطري

283 180 103 اإلجمالي

7 4 3 قطري

85باحث** 16 69 غير قطري

92 20 72 اإلجمالي

28 22 6 قطري

93مساعد بحث** 35 58 غير قطري

121 57 64 اإلجمالي

699 570 129 قطري

875الموظفين اإلداريين 415 460 غير قطري

1,574 985 589 اإلجمالي

 ٣,١٦٢ 1,553 1,609 اإلجمالي

* يشمل أعضاء هيئة التدريس مع مهام إدارية داخل وخارج الكلية.
**يشمل األكاديميين بدوام كامل والذين يحملون مناصب بحثية, باإلضافة إلى الباحثين بدوام كامل 

والمعينين على أساس مشاريع بحثية.

2.5 أعضاء هيئة التدريس حسب سنوات العمل في الجامعة والجنسية والجنس 

1.2.5 أعضاء هيئة التدريس في الكليات

اإلجمالي غير قطري قطري

أنثى ذكر أنثى ذكر

356 63 243 29 21 أقل من خمس سنوات

358 38 265 37 18 بين 5 و ٩.٩ سنوات

110 18 76 11 5 بين 1٠ و 14.٩ سنوات

29 1 13 8 7 بين 15 و 1٩.٩ سنوات

108 1 5 47 55 ٢٠ سنة أو أكثر

961 121 602 132 106 اإلجمالي

 2.2.5 أعضاء هيئة التدريس في البرنامج التأسيسي

اإلجمالي غير قطري قطري

أنثى ذكر ذكر

30 18 11 1 أقل من خمس سنوات

57 23 34 - بين 5 و ٩.٩ سنوات

25 8 17 - بين 1٠ و 14.٩ سنوات

13 6 7 - بين 15 و 1٩.٩ سنوات

6 3 3 - ٢٠ سنة أو أكثر

131 58 72 1 اإلجمالي

*
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3.5 أعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية

)يتضمن الجدول أدناه أعضاء هيئة التدريس في الكليات والبرنامج 
التأسيسي باستثناء مساعدو التدريس( 

عدد أعضاء هيئة 
التدريس المنطقة / الجنسية 

245 دول مجلس التعاون

239 قطري

3 كويتي

2 عماني

1 سعودي

418 دول عربية-غير دول مجلس التعاون

99 أردني

111 مصري

47 تونسي

27 يمني

21 سوداني

21 لبناني

17 جزائري

17 مغربي

17 عراقي 

17 سوري

12 فلسطيني

9 ليبي

3 موريتاني

79 آسيا

21 تركي

17 باكستاني

13 هندي

6 ماليزي

4 إيراني

3 مالديفي

3 فلبيني

3 سريالنكي

2 صيني

2 ياباني

1 بنغالديش

1 قبرصي

1 روسي

1 كوري

1 نيبالي

8 أفريقيا

4 نيجيري

2 غاني

1 جنوب افريقيا

1 زيمبابوي

129 أوروبا

71 بريطاني

20 فرنسي

7 إيرلندي

5 يوناني

3 سويدي

3 أسباني

3 ألماني

3 هولندي

2 ألباني

2 بلغاري

2 إيطالي

2 نمساوي

2 فنلندي

1 دانماركي

1 بوسني

1 برتغالي

1 مقدوني

184 أمريكا الشمالية

95 أمريكي

87 كندي

2 مكسيكي

2 أمريكا الجنوبية

2 برازيلي

27 أوقيانوسيا

24 أسترالي

3 نيوزلندي

1,092 اإلجمالي
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4.5 أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة األكاديمية  
)يتضمن الجدول أدناه أعضاء هيئة التدريس في الكليات والبرنامج 

التأسيسي باستثناء مساعدو التدريس(

عدد أعضاء هيئة التدريسالدرجة األكاديمية
231أستاذ

286أستاذ مشارك
272أستاذ مساعد

303محاضر

1,092اإلجمالي

5.5 الدراسات العليا والمنح والرعاية األكاديمية
توفر جامعة قطر فرص تعليم عالي ألعضاء هيئة التدريس القطريين ومساعدي التدريس وذلك في جامعات 

مرموقة حول العالم من خالل مكتب االبتعاث وبناء القدرات. وقد بلغ عدد الطالب المبتعثين في العام 
األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1 حوالي ٩٨ مبتعث حسب الجدول التالي:

النسبةاإلجماليدكتوراهماجستير

٦0%164460أنثى

38 %92938ذكر

100%257398اإلجمالي
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6.  الخريجون
1.6 الخريجون حسب الكلية والمستوى األكاديمي والتخصص والجنسية والجنس

اإلجمالي
غير قطري قطري

ذكر أنثى ذكر أنثى
3,576 394 743 421 2,018 اإلجمالي

 اآلداب والعلوم
1,158 48 175 116 819 بكالوريوس

17 - 5 - 12 لغة عربية
24  - 16  - 8 العلوم البيولوجية
30 3 21 1 5 الكيمياء
56  - 17 - 39 أدب انجليزي و لغويات
17 3 6 - 8 العلوم البيئية
54 - 5 3 46 تاريخ

186 6 7 47 126 الشؤون الدولية
176 21 25 35 95 اعالم

6 - 4 - 2 الرياضيات
229 6 18 29 176 السياسات والتخطيط والتنمية
71 - 17 - 54 علم نفس

122 - 13 1 108 خدمه اجتماعيه
138  - 11  - 127 علم االجتماع
26 8 7  - 11 علوم الرياضة
6 1 3  - 2 االحصاء

65 11 27 21 6 ماجستير
7 2 5  -  - اإلحصاء التطبيقي
10 1 6  - 3 اللغة العربية وأدابها

22 2  - 20 الدراسات الدفاعية -
9 3 6  -  - العلوم البيئية
8 1 3 1 3 دراسات الخليج العربي
9 2 7  -  - علم المواد والتكنولوجيا
5  - 3  - 2 دكتوراه
3 - 1 - 2 العلوم البيولوجية و البيئة
2  - 2 دراسات الخليج العربي - -

اإلدارة واالقتصاد
709 75 80 127 427 بكالوريوس
279 45 27 43 164 محاسبة
27 - 2 2 23 االقتصاد
88 11 22 14 41 مالية
185 12 14 46 113 االدارة
38 4 5 14 15 نظم المعلومات االدارية
92 3 10 8 71 تسويق
33 4 19 2 8 ماجستير

11 2 7 - 2 محاسبة
8 1 5 1 1 ماجستير ادارة االعمال
14 1 7 1 5 تسويق
5 1 1 2 1 دكتوراه
5 1 1 2 1 ادارة األعمال

التربية
349 16 68 5 260 بكالوريوس
33 5 4 2 22 تربية بدنية
161  - 27  - 134 تعليم ابتدائي
122 11 35 3 73 التعليم الثانوي
33  - 2  - 31 التربية الخاصة
40 1 26 1 12 ماجستير
18 1 11 1 5 مناهج الدراسة في التعليم والتقييم
15 - 10  - 5 القيادة التربوية
7  - 5  - 2 التربية الخاصة

85 26 37  - 22 دبلوم
30  - 21  - 9 تعليم ابتدائي
11 3 7  - 1 التعليم الثانوي

44 23 9  - 12 التربية الخاصة
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 الهندسة
363 137 69 29 128 بكالوريوس

15  - 4  - 11 عمارة
68 12 21 4 31 الهندسة الكيميائية
41 35  - 6  - الهندسة المدنية
51 14 8 6 23 هندسة الحاسب األلي

38 11 7 - 20 علوم الحاسب
67 34 22 3 8 الهندسة الكهربائية
42  - 7 - 35 الهندسة الصناعية والنظم
41 31  - 10  - الهندسة الميكانيكية

72 33 21 6 12 ماجستير
1 1  - -  - الهندسة المدنية

17 8 6 - 3 الحوسبة
9 4 4 1 الهندسة الكهربائية -

24 6 5 5 8 االدارة الهندسية
7 4 3  -  - الهندسة البيئية
11 10 1  -  - الهندسة الميكانيكية
3  - 2  - 1 التخطيط و التصميم العمراني

7 4 2 1 دكتوراه -
1  - 1  - الهندسة المدنية -
2 2  -  - الهندسة الكهربائية -
1 1  -  - الهندسة البيئية -

3 1 1 1 الهندسة الميكانيكية -
العلوم الصحية

79  - 65  - 14 بكالوريوس
31  - 26  - 5 العلوم الحيوية الطبية

28  - 26 - 2 التغذية البشرية
20  - 13 - 7 الصحة العامة
20 3 12 - 5 ماجستير
11  - 6 - 5 العلوم الحيوية الطبية
2  - 2 -  - االستشارات الوراثية
7 3 4 -  - الصحة العامة

القانون
306 8 29 78 191 بكالوريوس
306 8 29 78 191 قانون
42  - 4 18 20 ماجستير
19  - 3 5 11 القانون الخاص

23  - 1 13 9 القانون العام
الطب

46 12 18 3 13 بكالوريوس
46 12 18 3 13 طب بشري

الصيدلة
31  - 27  - 4 بكالوريوس
31  - 27  - 4 الصيدلة
9 1 8  -  - ماجستير
9 1 8  -  - الصيدلة

15  - 15  -  - دكتور في الصيدلة
15  - 15 -  - الصيدلة
1 1 دكتوراه - - -
1 1 -  -  - العلوم الصيدلية

الشريعة والدراسات االسالمية
112 11 30 5 66 بكالوريوس
7 2 2  - 3 العقيدة والدعوة

24 2 4  - 18 دعوة
9 4 2 2 1 الفقه وأصول الفقه

64 3 19 2 40 دراسات اسالمية
8 - 3 1 4 القرآن والسنة

24 2 7 7 8 ماجستير
8 2  - 4 2 الفقه وأصول الفقه
9  - 5 1 3 التفسير وعلوم القرآن
7 - 2 2 3 األديان وحوار الحضارات
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* تتضمن دبلوم ودكتور صيدلة وماجستير ودكتوراه

٣,١٥٣

٢,٨٠٨٢,٨٧٧
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2.6 الخريجون حسب الدولة / اإلقليم 

% عدد الخريجين الدول \ األقاليم
68.1 2,439 قطر
2.9 104 دول مجلس التعاون

23.8 852 الدول العربية -غير دول مجلس التعاون
0.3 9 أفريقيا
3.9 140 آسيا
0.3 12 أوروبا
0.4 15 أمريكا الشمالية
0.03 1 أمريكا الجنوبية
0.1 4 استراليا \ أوقيانوسيا
- 3,576 اإلجمالي

3.6 الخريجون في السنوات الخمس الماضية
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7. رابطة خريجي جامعة قطر

تضم رابطة خريجي جامعة قطر أكثر من ٦٠,٠٠٠ خريج في صفوفها. وتعمل الرابطة على إشراك الخريجين وطالب جامعة قطر 
الحاليين والمجتمع القطري في عدد من األنشطة لتعزيز العالقات مع الخريجين ودعمهم. وتتشرف الرابطة بتولي صاحبة 

السمو الشيخة موزا بنت ناصر منصب رئيس مجلس إدارة الرابطة الفخري.

تقسم األفرع حسب:

خريجون حسب التخصص أو الكلية. 	
خريجون حسب سنة أو عقد التخرج. 	
خريجون حسب اهتماماتهم وخبراتهم المهنية. 	
خريجون حسب الموقع الجغرافي أو الموطن األصلي. 	
خريجون حسب اهتماماتهم خارج إطار المهن. 	

كيف يكون الخريج وفًيا: 

األعضاء األوفياء برابطة الخريجين هم من يقومون بالتواصل الدائم مع الجامعة بعد التخرج. وينعكس ذلك الوفاء من 
خالل االشتراك في منشورات الجامعة، وحضور ودعم المناسبات الجامعية، وتعترف جامعة قطر باألعضاء األوفياء بصفتهم 

سفراء للجامعة. 

حقائق وأرقام عن الرابطة:

يبلغ عدد األعضاء الفعالين واألوفياء ٠45,٢4 	
بلغ عدد األفرع 35 فرًعا منذ إنشاء الرابطة عام ٢٠1٢ 	
يبلغ عدد األعضاء في أفرع الرابطة الفعالة 7٢ عضًوا. 	
شارك أكثر من 3٠٠ خريج في 15 فعالية نُظمت خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1 	
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البحثية
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8. المراكز البحثية
1.8 البحث األكاديمي

تُشجع جامعة قطر طلبتها وأعضاء هيئة التدريس على االنخراط بشكل فعال في األنشطة البحثية. 
ص  ويعتبر إعداد وتطوير أبحاث متميزة وذات جودة هو أحد األهداف االستراتيجية لجامعة قطر. يُلخِّ

الجدول أدناه مدى انخراط أعضاء هيئة التدريس في األبحاث خالل العامين الماضيين)٢٠1٩، و٢٠٢٠(*: 
 

إجمالي أعضاء الكلية
هيئة التدريس 

العاملين بدوام 
كامل**

المساهمين 
في األبحاث

نسبة 
المساهمين 
في األبحاث

نسبة المساهمين 
في األبحاث 

باستثناء 
المحاضرين

٨4%7٠%335234اآلداب والعلوم
٩٢%٨٢%122100اإلدارة واالقتصاد

٨٢%77%6046التربية
٩٢%٨٢%126103الهندسة

٩٠%٨٨%3329العلوم الصحية
٨٨%7٩%6249القانون

٩5%٨٨%4136الطب
1٠٠%٩3%3028الصيدلة

الشريعة والدراسات 
٦٩%٦5%6844االسالمية

8٧%٧٦%877669اإلجمالي

* من واقع نظام رصد األنشطة، وتتضمن األنشطة البحثية كل من تأليف كتاب أو أوراق مؤتمر أو مساهمة في دورية علمية
 ** كما في خريف ٢٠٢٠

كما يلخص الجدول أدناه عدد اإلفصاحات عن براءات االختراع خالل سنة ٢٠٢٠:  

عدد اإلفصاحاتالكلية/المركز البحثي
35كلية الهندسة

5كلية اآلداب والعلوم
5كلية الطب

2كلية العلوم الصحية
1إدارة الشؤون الرياضية

3مركز ابن خلدون للدراسات اإلنسانية واالجتماعية
5مركز أبحاث الغاز

8مركز المواد المتقدمة
3مركز البحوث الحيوية الطبية

1مركز العلوم البيئية

5إدارة  الدعم البحثي للمنح والعقود
4مركز التعليم والتعلم 

1إدارة تكنولوجيا المعلومات
1الدراسات العليا

٥٩اإلجمالي )باستثناء التكرارات(*

*   يتم استثناء التكرارات في العدد اإلجمالي لإلفصاحات عن براءات االختراع، على سبيل المثال إذا قام 
مركزان بالتعاون فيما بينهما وحصال على براءة اختراع مشتركة، فسوف يتم احتسابها في كال المركزين في 

عدد اإلفصاحات واحتسابها مرة واحدة في اإلجمالي.

2.8 المنح والعقود

تقوم إدارة دعم البحث العلمي بخدمة ودعم مجتمع البحوث في الجامعة في إيجاد مصادر وفرص 
جديدة للتمويل من خالل العمل مع شركاء الجامعة في الصناعة والحكومة الهيئات الدولية. يدير 

المكتب المنح الداخلية والخارجية لدعم وتسهيل المشاريع البحثية. 

1.2.8 المنح الداخلية 

تقدم جامعة قطر منًحا داخلية متنوعة كل عام، فهناك أنواع متعددة من التمويل البحثي الداخلي 
للبحوث للطالب وأعضاء هيئة التدريس. وتصنف المنح الداخلية كما يلي: 

منح البحث الطالبي. 	
منح عالية التأثير. 	
المنح التعاونية. 	
منح البحث الصيفية. 	
منح بناء القدرات البحثية الوطنية.  	
منح تطوير المفاهيم البحثية. 	
برنامج التعاون البحثي الدولي للتمويل المشترك. 	

يوضح الجدول أدناه فئات المنح الداخلية وعدد المنح الممنوحة لكل فئة وفقا لسنة ٢٠٢٠:

قيمة المنحة عدد المنحنوع المنحة
بالريال القطري

2442,830,972منح البحث الطالبية
41,708,690منح عالية التأثير
347,5٩1,٦٢3المنح التعاونية

81,680,394منح بناء القدرات الوطنية
3148,229منح تطوير المفاهيم البحثية

17٦,٩٢٦,٢٨٨برنامج التعاون البحثي الدولي للتمويل المشترك
9891,000منح االستجابة للطوارئ

   7321,124منح تطوير المفاهيم البحثية -االستجابة للطوارئ
326٢٢,0٩8,٣١٩اإلجمالي
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2.2.8 المنح الخارجية 

كما تحصل جامعة قطر على منح خارجية كل عام، ويوضح الجدول أدناه أعداد وقيمة المنح البحثية 
الممولة خارجًيا خالل سنة ٢٠٢٠:

قيمة المنحة بالريال عدد المنحنوع المنحة
القطري

 )PDRA06( ٢1,454,355برنامج منحة أبحاث ما بعد الدكتوراه  
)NPRP12S( ٦3,7٨4,٠٨1 33برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي  

برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي - مسار 
 )NPRP-11C(  1٩,4٠٠,3٨٦التجمعات البحثية  

)CWSP18( 4٨1,5٠5 5برنامج رعاية المؤتمرات وورش العمل  

)CWSP19( ٢15,٩٠٨ ٢برنامج رعاية المؤتمرات وورش العمل  

)4th Cycle OSRA( 51٠,3٦٢ 3منحة أسرة البحثية  

)UREP 26( ٢,٠٨٩,533 ٢٦برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين  

)UREP 25( 1,٨7٩,311 ٢٦برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين  

)HSREP01( 1٠٩,35٠ ٦برنامج الخبرة البحثية لطلبة المدراس  

)ECRA01( 1,177,٢4٠ 1برنامج الباحث المهني المبكر  

 )MME01( ٩,٨٦٨,3٠٩ 4برنامج نداء األمن الغذائي  

  ٨,٠٨٠,٦41 1٠الشراكات البحثية مع القطاع الخاص

  ٩٩,0٥0,٩80 ١١٩اإلجمالي

1.  منح برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي

حققت جامعة قطر نجاًحا باهًرا في برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي تحت مظلة الصندوق 
القطري لرعاية البحث العلمي. وفي الدورة الثانية عشر في برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي، 

حصل باحثو جامعة قطر على منح بحثية لـ 33مقترًحا بحثًيا من أصل 1٦1 مقترًحا، وهو ما يمثل 4.٢٠% 
نسبة نجاح. 

نجاح الجامعة في برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي حسب المجال البحثي:

نسبة النجاحالمقترحات الفائزةالمقترحات المقدمةالمجال البحثي
٢3%389العلوم الطبيعية 
٢5%205العلوم االجتماعية

13%233العلوم الصحية والطبية
٢٠%8016الهندسة والتكنولوجيا

٢0,٤%16133اإلجمالي

2. منح برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين 

يدعم هذا البرنامج الطلبة المشاركين في أبحاث تُجرى تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين 
المتخصصين. في الدورة الـ ٢5 لبرنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين، حصلت الجامعة على منح 

بحثية لـ ٢٦ مقترح بحثي تم تقديمها من أصل ٦1 مقترح محققة بذلك نجاًحا بنسبة 4٢%. باإلضافة إلى 
ذلك، حصلت الجامعة على منح بحثية لـ ٢٦ مقترح بحثي تم تقديمها من أصل 5٨ مقترح في الدورة الـ 

٢٦ لبرنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين محققة بذلك نجاًحا بنسبة %44.

1.2 نجاح الجامعة في برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين حسب الكلية / والمركز البحثي في 
الدورة الخامسة والعشرون:

المقترحات البحثية الكلية/ المركز
الُمقّدمة

المقترحات البحثية 
نسبة النجاحالفائزة

45%115اآلداب والعلوم

5٠%4٢اإلدارة واالقتصاد

5٠%٢٠1٠الهندسة

٠%1٠العلوم الصحية

75%43الصيدلة

1٠٠%11الطب

5٠%٢1الشريعة والدراسات اإلسالمية

٢5%1٢3مركز المواد المتقدمة

٠%3٠مركز البحوث الطبية الحيوية

33%31مركز العلوم البيئية

٤٢%٦١٢٦اإلجمالي
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2.2 نجاح الجامعة في برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين حسب الكلية/ والمركز البحثي في 
الدورة السادسة والعشرون:

المقترحات البحثية الكلية/ المركز
الُمقّدمة

المقترحات 
نسبة النجاحالبحثية الفائزة

54%116اآلداب والعلوم

33%31اإلدارة واالقتصاد

47%178الهندسة

33%31التربية

٦٠%53العلوم الصحية

14%71الصيدلة

٢٠%51الطب
٠%2٠مركز المواد المتقدمة

1٠٠%55مركز البحوث الطبية الحيوية

٤٤%٥8٢٦اإلجمالي

3.8 المراكز البحثية التابعة لقطاع البحث والدراسات العليا

انطالًقا من كونها مؤسسة وطنية رائدة، تواصل جامعة قطر جهودها في االستثمار واإلسهام 
في مشروعات ودراسات بحثية تخدم المجتمع. وباعتبارها مؤسسة رائدة في توظيف التكنولوجيا 

الحديثة وعلى وعي تام بالشؤون البيئية، تسعى الوحدات البحثية المستقلة في جامعة قطر نحو 
إحداث تغيير على مستوى عالمي.

)BRC( 1.3.8 مركز البحوث الحيوية الطبية

يقوم مركز البحوث الحيوية الطبية على تحسين الصحة في قطر وذلك من خالل التركيز على 
البحث والتدريب وتقديم الخدمات في مجال البحوث الحيوية الطبية والتطبيقية في أربعة مجاالت 

رئيسية هي: أمراض التمثيل الغذائي، واألمراض المعدية وعلوم األوميكس، والطب البديل. كما 
يتولى المركز ادارة عدة مرافق بحثية منها المتخصصة في أبحاث الحيوانات الصغيرة )سمك الزرد 
وفحص جنين الدواجن، وذبابة الدراوسوفيليا(، باإلضافة إلى المرافق األخرى، والسالمة االحيائية من 

المستوى الثالث، ووحدة ال Sequencing المعنية بتحليل البيانات وفك الشفرات والتسلسل الجيني 
للفيروسات وغيرها.

في ظل استمرار الظروف الراهنة تحت طائلة انتشار وباء )كوفيد-1٩(، استمر المركز في التعاون مع 
مؤسسات الدولة الصحية مثل وزارة الصحة، مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية األولية 

إضافة لوزارة البلدية والبيئة ووزارة الدفاع والمؤسسات األكاديمية األخرى كجامعة وايل كورنيل. حيث 
شمل التعاون عدة جوانب ذات االهتمام المشترك كاألبحاث، وتأهيل كوادر الموظفين، ومساهمة 

المركز وبشكل رئيسي في اإلعداد إلنشاء المختبرات المرجعية الوطنية NRL، وتدريب عدد من 
موظفيهم على تقنيات فك الشفرات والتسلسل الجيني للفيروسات وغيرها.  كما ساهم المركز 

بشكل رئيسي مع وزارة الصحة باألخص في وضع االستراتيجيات لمواجهة هذا الوباء وغيره على 
مستوى الدولة. 

من أهم إنجازات المركز خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1: 

تشغيل منشأة BSL3 المتخصصة بالسالمة األحيائية ذات المستوى الثالث بطاقته القصوى  	
لخدمة المشاريع المتعلقة بوباء )كوفيد-1٩( وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ووزارة 

الصحة العامة، وجامعة قطر، وغيرها من الجهات المعنية في قطر. وتم استخدام المنشأة 
لمعالجة عينات الدم من المرضى المصابين لعزل السالالت في زراعة الخاليا، واختبار األدوية 

المحتملة سواء في العالجات أو عمل األبحاث عليها.

التعاون مع وزارة الصحة واالستفادة من إمكانيات مختبرات المركز في رصد سالالت الجينوم  	
الكامل SARS-CoV-٢ المنتشرة، والتي تم إيداعها في قاعدة البيانات الدولية )GISAID( منذ 

مارس ٢٠٢٠. حيث تم إضافة هذا العام تحليل أكثر من 5,٠٠٠ عينة ومعرفة تسلسلها الجيني، في 
البيئات السريرية والديموغرافية المختلفة في دولة قطر مقارنة بالعام الماضي، مما ساهم 

في تصدر دولة قطر دول الخليج كصاحبة أكبر قاعدة بيانات في هذا المجال على منصة ال 
.GISAID

استمرارية العمل بالبحوث ذات التوجه المغاير مثل بحوث األمراض األيضية، وبحوث علوم  	
األوميكس التي تُعنى بالدراسة الكمية والنوعية للجزيئات البيولوجية وتأثيرها على بنية 

ووظيفة وديناميات الكائنات الحية. ومن األبحاث ذات النوعية المتفردة مشروع فك الشفرة 
الجينية لحيوان بقر البحر المستوطن في الساحل القطري بشكل خاص بالتعاون مع اكسون 

موبيل، وأيضا مشروع دراسة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية بالتعاون مع وزارة الصحة.

حرص المركز على استمرارية دعمه لمشاريع الطالب وفقا لتعليمات إدارة الجامعة وتوصيات  	
كلياتهم، وتقديم العديد من الندوات التعليمية والبرامج التدريبية من خالل المنصة الرقمية 

للطالب، والباحثين، وموظفي مؤسسات الدولة والوزارات.  

يلخص الجدول أدناه البرامج التدريبية والندوات التي قام بها المركز على النحو التالي:

العدد٢0٢0-٢0٢١
5مشاريع طالب الدكتوراه المدعومة من المركز

4مشاريع طالب الماجستير المدعومة من المركز
طلبة البكالوريوس المشاركين في تدريبات ومشاريع برنامج خبرة 

49األبحاث للطلبة الجامعيين في المركز

1٠ برامج تدريبية/ ورش عمل نظمها المركز
4الندوات التي نظمها المركز
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)CAM( 2.3.8 مركز المواد المتقدمة

يُعنى مركز المواد المتقدمة بإجراء بحوث قّيمة في مجال المواد المبتكرة بهدف دعم التكنولوجيا 
في مجاالت مختلفة كالطاقة والبيئة. ويضع المركز على عاتقه مسؤولية رفد المجتمع بمعرفة 

شاملة حول العناصر الرئيسية األربع في مجال علوم المواد والهندسة، وهي: التجهيز- التركيب، 
والهيكلة، والخصائص، والتطبيقات، باإلضافة إلى إجراء بحوث في مجال تكنولوجيا النانو، وتركيب 

البوليمرات، وتركيب النانو، والحماية من التآكل، والتعدين، والتطبيقات الحيوية الطبية، والبيئة، 
والطاقة، والمواد المستدامة.  

ويستقطب المركز نخبة من أبرز العلماء والباحثين العالميين، كما يرفد القطاع الصناعي المحلي 
كقطاع النفط والغاز وقطاع التعليم التقني على وجه الخصوص بخبرات على مستوى عال من 

الجودة. كما يُتيح المركز فرصة أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لالنخراط في القطاع الصناعي 
والمشاركة في العديد من المشروعات. وقد عقد المركز شراكات مع قطر للبترول، وألمنيوم قطر، 

وقطر للبتروكيماويات، شركة قطر لإلضافات البترولية، وشركة قطر للفينيل المحدودة، وستيل 
قطر، وميرسك أويل، وقطر شل، وأوريكس جي تي أل، وشركة الكهرباء والماء القطرية، باإلضافة 

إلى شراكته مع جامعات وهيئات بحثية عالمية. كما يتعاون المركز مع مراكز وكليات جامعة قطر 
مثل: كلية اآلداب والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية الصيدلة. باإلضافة إلى التعاون مع مراكز جامعة 

قطر مثل: مركز العلوم البيئية، ومركز أبحاث الغاز.  

ويمثل الجدول التالي ملخص ألهم اإلنجازات التي قام بها المركز خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1:

العدد٢0٢0 -٢0٢١
170نشر مقال بحث في دورية )ثمان شهور(

20األوراق التي ُقدمت في مؤتمرات )ثمان شهور(
1كتب تم تحريرها

10فصول من كتب تم نشرها
14براءات اختراع 

)CL( 3.3.8 المختبرات المركزية

تقدم المختبرات المركزية كافة أنواع الدعم الفني والتقني والتحليلي واالستشارات والتدريب 
ألعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة داخل جامعة قطر وخارجها وعلى مستوي القطاع 

الصناعي والخدمي.  تحرص وحدة المختبرات المركزية على تحديث مختبراتها بصفة دورية مع اعداد 
جيد للكوادر القائمة على العمل بالوحدة. 

كما تقدم المختبرات المركزية األنشطة التالية:

خدمة ودعم االنشطة البحثية التابعة لجامعة قطر. 	

تقديم الخدمات التحليلية والمعملية لكافة القطاعات العامة والخاصة والعاملة في مجال  	
الصناعة داخل دولة قطر.

تقديم دورات تدريبية للطالب والفنيين والباحثين في جامعة قطر والقطاعين الحكومي  	
والخاص.

تقديم الدعم الفني والتقني واالستشاري للمشروعات البحثية داخل الجامعة وخارجها. 	

تزويد كافة مختبرات الجامعة بالنيتروجين السائل عالي الجودة. 	

خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢1 ٢٠، قامت الوحدة بتحليل أكثر من 15,٩4٠ عينة معملية كما قدمت 
الوحدة الدعم والمساعدة الفنية لما مجموعه ٢٩ مشروًعا ضمن برنامج األولويات الوطنية و17 

مشروعا ضمن برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين، فضًلا عن 4٩ من المشاريع الخارجية والداخلية 
األخرى.  كما قدمت الوحدة الدعم التقني واالستشاري لعدد 1٠5 ورقة بحثية تم نشرها في دوريات 

عالمية محكمة. كما دعمت الوحدة مشاريع لمؤسسات وجهات خارجية، مثل: جامعة حمد بن 
خليفة، جامعة تكساس إيه آند إم قطر، ومؤسسة قطر، شركة شل جي تي أل قطر، شركة أوريكس 

جي تي أل قطر، شركة إكسون موبيل قطر، شركة قطر للخاليا الشمسية التابعة لمؤسسة قطر، 
المختبر الجنائي بوزارة الداخلية. وكذلك قدمت الوحدة 1٦ فاعلية تدريبية للعديد من طالب جامعة 

قطر والباحثين من مختلف التخصصات من داخل جامعة قطر وخارجها. كما شاركت المختبرات 
المركزية في برنامج جامعة قطر للتدريب البحثي الصيفي ٢٠٢1 عن بُعد من خالل أربع برامج تدريبية 

استفاد منها 74 متدربًا من طالب جامعة قطر ومن خارجها وعلى مستوى الطالب الدوليين.

)ESC( 4.3.8 مركز العلوم البيئية

مركز العلوم البيئية هو المؤسسة البحثية األولى في دولة قطر. يتميز بإجراء بحوث ذات نوعية 
متقدمة على كل مكونات النظام الطبيعي القطري. يمثل المركز بباحثيه وتقنياته المتقدمة 

ذخرا أساسيا للعملية التدريسية والتدريبية في الجامعة، ويتعاون المركز مع الجهات الحكومية ذات 
العالقة وشركات القطاع الخاص والشركاء اآلخرين للتصدي للمشاكل البيئية التي تواجه التنمية 

المستدامة للبالد، ويعمل على اغناء وتطوير العالقة بين المجتمع القطري وإرثه الطبيعي. يتواصل 
المركز مع المؤسسات البحثية العالمية المتشابهة للتعاون في انجاز بحوث محلية ذات تأثير 

عالمي. نحن حراس الموارد الطبيعية للبالد اآلن وفي الماضي.

)LARC( 5.3.8 مركز أبحاث حيوانات المختبر

يعتبر مركز أبحاث حيوانات المختبر المنشأة األولى والوحيدة في قطر التي تضم بيئة معقمه 
خالية من الكائنات المسببة ألمراض القوارض. وقد تّم إنشاء المركز وتشغيله وفًقا لمعايير عالميه 
عالية الجودة وذلك لتزويد المجتمع العلمي في قطر بخدمات تربية ورعاية بيطرية ذات جودة عالية 

لحيوانات المختبر من نوع القوارض. ويضم المركز مختبرات تشخيصيه مما يضمن تحقيق مراقبه 
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صحية مستمرة للحيوانات الموجودة بالمركز.  يدعم المركز دور جامعة قطر الريادي في مجالي 
التعليم والبحث في العلوم البيولوجية والحيوية الطبية مع التركيز على األولويات البحثية لجامعة 
قطر بشكل خاص وقطر بشكل عام، كالسمنة وأمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان.   يقوم 

فريق متخصص من المركز بتقديم دورات تدربيه متخصصة في االخالقيات المنوطة باالستخدام 
األمثل والرعاية اإلنسانية   لحيوانات التجارب التي تستخدم في مجال األبحاث العلمية والتعليم. 

وتطرح هذه الدورات في فصل الخريف والربيع من كل عام أكاديمي.

لدى المركز العديد من الشراكات مع أطراف محلية ودولية رائده، مثل: مؤسسة حمد الطبية، وزارة 
الصحة العامة، ومختبر مكافحة المنشطات في قطر، وسدرة للطب، واسبيتار، وكلية الطب بجامعة 

ديوك الوطنية بسنغافورة، وكلية لندن الجامعية. باإلضافة إلى ذلك، يتعاون المركز مع مراكز 
البحوث بالجامعة مثل: مركز البحوث الحيوية الطبية، ومركز المواد المتقدمة، ومركز الدراسات 

البيئة. كما يتعاون المركز مع الكليات في جامعة قطر، مثل: كلية العلوم الصحية، وكلية الصيدلة، 
وكلية الطب، وكلية اآلداب والعلوم.

:)SESRI( 6.3.8 معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية

تأسيس معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية في عام ٢٠٠٨، لعب المعهد دورًا فاعًلا في 
وضع وتشكيل السياسات في دولة قطر. أجرى المعهد منذ تأسيسه أكثر من 1٠٠ دراسة مسحية رائدة 

حول مواضيع متنوعة كالتعليم، واالنفاق العام، والعمالة الوافدة، والعمل، والمرأة والزواج، والهوية 
الوطنية وهذا باإلضافة لمواضيع مرتبطة بموقف الجمهور من كأس العالم ٢٠٢٢.  ويقوم المعهد 

سنوياُ بإجراء دراسة )المسح الشامل( والذي يهدف لمعرفة آراء المواطنين والوافدين حول مواضيع 
متنوعة تهم المجتمع القطري كنظام التعليم، ظروف العمل، الزواج واألسرة، دور المرأة والرجل 

والجمعيات الخيرية. 

في العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1 وقع معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية على عدد من 
اتفاقيات البحوث التعاونية مع الهيئات الوطنية والدولية التالية:

وزارة الدفاع: يتعاون معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية مع وزارة الدفاع في إعداد  	
مسح تحديد انتاجية الموظف القطري في القطاع الحكومي.

وزارة الصحة: تعاون لتنفيذ المسح الدولي للصحة العقلية في قطر  	

وزارة البلدية والبيئة: تعاون معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية مع وزارة البلدية  	
والبيئة في تنفيذ التعداد الزراعي لدولة قطر.

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث: تم التعاون بين اللجنة العليا ومعهد البحوث االجتماعية  	
واالقتصادية المسحية للقيام بدراسة مسحية لقياس رفاهية العمال المتعاقدين مع لجنة اإلرث 

كما استمر العمل على مسح اراء المواطنين والمقيمين عن كأس العالم فيفا ٢٠٢٢.

رابطة رجال األعمال القطريين: يتعاون المعهد في كل عام مع الرابطة إلجراء مقابالت مع عدد من  	
رجال األعمال القطريين ومن ثم يتم استخدام هذه البيانات لمنتدى االقتصاد العالمي في دافوس. 

جامعة ايوا ستيت - الواليات المتحدة  	

خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1 تم اإلعالن عن النتائج األولية لمشروع: » تغييرات قانون العمل في 
دولة قطر ورفاة العمال: المواقف والتصورات لمستقبل مستدام«، كما تم تنظيم اول فورم لبحوث 

الباحثين المساعدين في المعهد. 

ويلخص الجدول التالي أهم األنشطة التي قام بها المركز خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1:

العددالنشاط
3مبادرات المعهد المسحية

6المبادرات المسحية الخارجية
9تقارير تنفيذية

36بيانات بحثية تم تنقيحها ونشرها للجمهور عبر الموقع
5 الدورات التدريبية لفصل ربيع ٢٠٢1

3الحلقات النقاشية 

)CHSS( 7.3.8 مركز ابن خلدون للدراسات اإلنسانية واالجتماعية

مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية كيان بحثي تم إنشاؤه في مايو ٢٠1٨. والمركز معني 
بتطوير العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتجسير فيما بينهما والمثاقفة الحضارية، عبر تكوين جيل 
من الباحثين، وتعزيز البحوث المشتركة مع كبار الباحثين الدوليين من أجل بناء شبكة عالمية من 

الباحثين. يهتم المركز بعدة مجاالت بحثية، بما فيها العلوم االجتماعية واإلنسانية.

وقد أقام المركز في هذا اإلطار عددا من الفعاليات العلمية المتنوعة، مثل: مؤتمر المسألة الدينية 
في دساتير دول العالم، وندوة فلسفة التعليم العالي في ظل هيمنة سوق العمل بالتعاون مع 

جامعة حمد بن خليفة، وندوة حقوق اإلنسان في أدب الطفل في العالم العربي، وغيرها. وقد أشرف 
المركز على مشروعين بحثيين كبيرين، هما: مشروع«الموسوعة الخليجية ودالالتها االجتماعية )مدخل 

سوسيولوجي(”ومشروع” الثقافة باعتبارها أداة لصناعة القوة الناعمة: استضافة كأس العالم ٢٠٢٢ 
نموذًجا”.  وتصدر منشورات المركز عن دار نشر جامعة قطر، باإلضافة إلى دار لوسيل للنشر والتوزيع في 

قطر. 
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يلخص الجدول التالي أهم الفعاليات التي قام بها المركز خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1:

العددنوع الفاعلية
1حلقة نقاشية

5ندوات
1مؤتمرات

1محاضرة
٢برامج تدريبية

١0اإلجمالي

)YSC( 8.3.8 مركز جامعة قطر للعلماء الشباب

يكرس مركز جامعة قطر للعلماء الشباب جهوده لتطوير الشباب القطري وجعلهم أشخاص مفكرين 
ومبدعين ويتمتعون بالمهارات واالمكانيات والعزم والتفكير الناقد ليكونوا قادة البالد المستقبليين. 

ويفتح المركز االفاق لبرامج التجسير التي يتم تقديمها لينتقل الطالب بشكل سلس من المرحلة 
الثانوية إلى المرحلة الجامعية من خالل برامج ومنصات متنوعة، حيث يبدعون ويتميزن في التعلم 

والبحث العلمي. ويعتبر المركز مبادرة واعدة من جامعة قطر تتماشى مع األهداف المحّددة في إطار 
ركيزة »التنمية البشرية« لدعم رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠، وتمكين الشباب من خالل برامج البحث العلمي 

واالبتكار. يهدف المركز إلى صقل المهارات األساسية لدى الشباب من خالل التدريب العملي وعمل 
برامج وأنشطة حول بناء الكفاءات باإلضافة إلى تنمية قدراتهم في التقصي وحل المشكالت. 

ويهتم المركز بتعزيز التعاون مع الشركاء والرعاة مثل: اليونيسكو- مكتب الدوحة واللجنة الوطنية 
القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وبرنامج راس لفان للتواصل االجتماعي. 

يلخص الجدول التالي األنشطة واإلنجازات التي قام بها المركز خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1:

العدداألنشطة واإلنجازات

YSC المقدمة من STEM 7 برامج

YSC 28طالب مرحلة البكالوريوس الملتحقين ببرامج

 YSC 431طالب المدارس الملتحقين ببرامج / ورش
الطالب المشاركين في المسابقات البحثية الداخلية والخارجية

27)من المدراس وطلبة البكالوريوس(

YSC 23ورش تدريبية نظمها

YSC 2الجوائز التي حاز عليها المركز

YSC 18الجوائز التي حاز عليها طالب
15األوراق البحثية 

70طالب المدارس القطريين المنتسبين لبرنامج “بوابتك لجامعة قطر ٢٠٢٠-٢٠٢1”

8الورش  الُمحدثة التي تم انتاجها  من قبل المركز للطالب
3استدامة  المركز )عن طريق طرح الورش مدفوعة الثمن(

5ورش تدريبية نظمها YSC للمشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية
27الملصقات العلمية التي تم المشاركة بها في المؤتمرات

العروض التقديمية للطالب ومنتسبي المركز التي تم المشاركة بها في 
33المؤتمرات داخليا وخارجيا

٢1الشراكات التي أسسها المركز )داخل وخارج جامعة قطر(
2العضويات التي حاز عليها المركز

4.8 المراكز البحثية التابعة لقطاع البحث والدراسات العليا

)GPC( 1.4.8 مركز أبحاث الغاز

يقوم مركز أبحاث الغاز الذي أنشأته كلية الهندسة في جامعة قطر عام ٢٠٠7 بالعديد من األبحاث 
التطبيقية التي تساهم في توفير حلول عملية للتحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز. يرتكز مركز 

أبحاث الغاز على ثالثة محاور بحثية رئيسة: معالجة المياه العادمة )المصاحبة للنفط والغاز( والمياه 
المنتجة، انتاج ومعالجة الغاز الطبيعي، تحسين ودمج العمليات. باإلضافة إلى ذلك، يمتلك مركز أبحاث 
الغاز ثالث وحدات صناعية تجريبية ضخمة هي: وحدة تجريبية الحتجاز ثاني أكسيد الكربون )بتمويل من 

VPR(، ووحدة تجريبية لمعالجة المياه المصاحبة للنفط والغاز )ممولة من صندوق قطر لتمويل األبحاث 
بمشاركة كونوكوفيلبس(، ومعامل تبادل حراري )بتمويل من شركة قطر لألسمدة - كافكو(. 

يقوم المركز بإنجاز أبحاث عالية المستوى بالتشارك مع جامعات مرموقة من جميع أنحاء العالم في 
محاور  أبحاثه األساسية ، مثل: جامعات ، تكساس إيه آند إم ،كولومبيا، ميزوري للعلوم والتكنولوجيا، 
هيوستن، أوكالهوما )الواليات المتحدة االمريكية(، الجامعة االكاديمية أبو )فنلندا(، جامعة بييرقوس 

)اسبانيا(،  وجامعة االردن ، إمبيريال كوليدج لندن )المملكة المتحدة(، جامعة ريجينا )كندا(، جامعة 
ماليزيا الوطنية )ماليزيا(، جامعه بكين، االكاديميه الصينيه للعلوم )الصين( ، جامعه كوينزالند،  

جامعة ار ام أي تي )استراليا(،  جامعة اسطنبول )تركيا(،  جامعة ويتس )جنوب افريقيا( ،جامعة الكويت 
)الكويت( ، جامعة السلطان قابوس )سلطنه عمان(. وشركاء في قطاع الصناعة مثل قطر للبترول، 

قطر غاز، وزارة البلدية والبيئة، دولفين للطاقة، شل، كنكوفلبس، إكسون موبيل، وأوريكس جي تي إل، 
السالم للخدمات البترولية، ام الحول للطاقة.

ويقدم مركز أبحاث الغاز الخدمات التالية: 

استشارات للشركاء من شركات النفط والغاز والصناعة حول القضايا المتعلقة بأبحاث الغاز. 	
إجراء أبحاث علمية وتطبيقية في مجاالت تتوافق مع متطلبات صناعة النفط والغاز في قطر.  	
توفير خدمات االختبارات والتحاليل الكيميائية المخبرية للجامعات والشركات. 	
تطوير تقنيات مستدامة وصديقة للبيئة. 	
تنظيم برامج توعوية تستهدف فئات المجتمع المختلفة عن أهمية صناعة الغاز والنفط في قطر. 	
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تقديم دورات تدريبية وورش عمل من قبل خبراء رائدين في المجاالت التي تهم صناعة الغاز. 	
توفير فرص لتدريب الطالب من خالل برنامج تبادل طالبي بين الجامعات داخل وخارج قطر. 	
ورش تدريبيه للطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا. 	

يلخص الجدول التالي عدد الفعاليات التي تم تقديمها خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1:

عدد الحضورعدد الجلساتالفعاليات

٦15٠ندوات

15دورات تدريبية

1٢٨حلقات نقاشية
1٩4تدريب صيفي بحثي 

٩٢٧٧اإلجمالي

)KINDI( 2.4.8 مركز الكندي لبحوث الحوسبة

يقوم مركز الكندي لبحوث الحوسبة بإجراء برامج بحثيه عالية الجودة في المجال الحيوي لعلوم 
الكمبيوتر والمعلومات والهندسة، مع التركيز بشكل أكبر على األمن السيبراني والتقنيات الناشئة 

كالذكاء االصطناعي. ويعد الكندي اطارًا لتعزيز البحوث التعاونية والمتعددة التخصصات، 
واالستفادة من الشراكات المحلية والدولية القائمة وتوفير بنيه تحتية داعمه. 

يتمتع المركز بعدة شراكات مع جهات محلية، مثل: مؤسسة حمد الطبية ومتاحف قطر وشبكة 
الجزيرة اإلعالمية باإلضافة إلى شراكات مع أطراف وجامعات دولية، مثل: تاليس واالتحاد الدولي 

لالتصاالت وتوبيتاك وسايبر سيكيوريتي ماليزيا، وجامعة بريتاني سود، وبي جي أي، وغيرها.

يلخص الجدول التالي عدد الفعاليات التي تم تقديمها خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠ -٢٠٢1:

عدد الجلساتالفعاليات
4ندوات

1دورات تدريبية

3ورش عمل

٢منتدى أبحاث

3حلقات نقاشية
فعاليات أخرى )تدوين صوتي- تقديم أوراق بحثيه في 

4مؤتمر-مشاركة في فعالية- مقابلة مع تلفزيون الريان (

١7اإلجمالي 

)QTTSC( 3.4.8 مركز قطر للنقل والسالمة المرورية
 

تأسس مركز قطر للنقل والسالمة المرورية في عام ٢٠1٢ وهو المركز الوطني الرائد الذي يساهم في 
تطوير الدراسات المتعلقة بالنقل والسالمة المرورية من خالل األبحاث، االبتكار، التطوير، االستشارات، 
التعليم والمشاركة المجتمعية. يهدف المركز إلى تعزيز التعاون المحلي والدولي في مجال النقل 

وأبحاث السالمة المرورية من خالل تقديم التوجيه واالستشارات لتحسين السالمة، الكفاءة واستدامة 
النقل في قطر. 

لدى المركز العديد من الشراكات مع مؤسسات البحث، الهيئات المهنية وأيضًا الجامعات في جميع 
أنحاء العالم مثل االتحاد الدولي للطرق )IRF(، الرابطة الدولية لعلوم المرور والسالمة )IATSS(، معهد 

بحوث النقل )IMOB(، جامعة روتجرز، جامعة ناغويا، جامعة طوكيو، جامعة ميلبورن، جامعة اسطنبول 
التقنية، جامعة ادنبره نابير وجامعة سنترال فلوريدا.

يلخص الجدول التالي عدد الفعاليات التي تم تقديمها خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1:

عدد الجلساتالفعاليات
3ندوات

2دورات تدريبية
3ورش عمل

2فعاليات أخرى 
10اإلجمالي

)LDC( 4.4.8  مركز القانون والتنمية

يعّد مركز القانون والتنمية بوابة لتحقيق األهداف المتعلقة بالقانون من رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠ 
واستراتيجية قطر الوطنية للبحوث. يقوم المركز بإجراء البحوث القانونية وأنشطة بناء القدرات 

لتلبية احتياجات التنمية الوطنية في قطر. وهو يمثل مركًزا لألبحاث ذات التخصصات البينية في 
القانون والسياسة، ويغطي المجاالت األساسية لتحقيق نموذج قطر المستدام للتقدم االقتصادي 

والبيئي عالوة على التنمية البشرية، مع ضمان التواصل مع األوساط األكاديمية والحكومية والقطاع 
الخاص فيما يتعلَّق بالقانون والسياسة في قطر. 

يعتمد المركز على التمويل الذاتي ويدير العديد من المنح البحثية الرئيسية، كما يقدم برامج تدريبية 
قانونية وطاوالت مستديرة للخبراء، وينشر البحوث القانونية المتعلقة بالتنوع االقتصادي واالبتكارات 

التقنية واالستدامة. ويجدر الذكر بأن عدد الخدمات المقدمة خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1 إلى 55 خدمة.
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)EC( 5.4.8 مركز ريادة األعمال

تأسس مركز ريادة األعمال بكلية اإلدارة واالقتصاد في  سبتمبر٢٠13، ويعمل المركز في عدد من 
المحاور والتي من أهمها:

تعزيز ثقافة ريادة األعمال من خالل تنظيم مختلف الفعاليات، مثل: ورش العمل والندوات التي  	
يتم تنظيمها في مختلف كليات الجامعة، باإلضافة الى تنظيم المسابقة السنوية لالبتكار 

وريادة األعمال بالتعاون مع كلية الهندسة؛ وذلك بهدف تشجيع الطلبة نحو االبتكار في األفكار 
التجارية.

تنمية مهارات وقدرات رواد األعمال من خالل تقديم عدد من البرامج التعليمية والتدريبية،  	
مثل: برنامج التدريب )إرادة( والبرامج التدريبية المهنية األخرى في مجال التسويق، والتمويل، 

والمحاسبة. 
إدراج ريادة االعمال ضمن المقررات وذلك بالتعاون مع بعض أعضاء هيئة التدريس بالكليات  	

المختلفة.
إجراء أبحاث علمية في مختلف مجاالت ريادة األعمال وتنظيم مسابقات لألبحاث العلمية في  	

هذا المجال.
تقديم خدمات حاضنة األعمال والتي تتضمن احتضان األفكار التجارية الواعدة واالستفادة من  	

الموارد والخدمات، مثل: التدريب الشخصي، والمساعدة في وضع الخطة التجارية، والمساعدة 
في الحصول على التمويل وتكوين العالقات مع مختلف رواد األعمال. 

يلخص الجدول التالي عدد الفعاليات التي تم تقديمها خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1: 

عدد الجلساتالفعاليات

18ندوات
35دورات تدريبية

5ورش عمل
22فعاليات أخرى 

80اإلجمالي

 )CSD( 6.4.8 مركز التنمية المستدامة

تأسس مركز التنمية المستدامة )CSD( خالل العام الدراسي ٢٠13-٢٠14 تحت مظلة كلية اآلداب 
والعلوم. يجري المركز أبحاًثا متقدمة ومتطورة ومتعددة التخصصات لتحقيق التوازن بين التنمية 
البشرية والحفاظ على الموارد الطبيعية. يوظف المركز خبرته األكاديمية والتقنية إلحراز تقدم في 

تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في المجاالت ذات األولوية والتي تشمل التكنولوجيا الحيوية، األمن 
الغذائي والمائي، الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، وإدارة الموارد الطبيعية. يوفر المركز فرًصا لطالب 
الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة بفعالية في مشاريع مختلفة بالتعاون مع أصحاب 

المصلحة. 

يتعاون المركز مع مختلف القطاعات الصناعية المحلية والدولية باإلضافة إلى جامعات وهيئات بحثية 
عالمية. الشركاء الرئيسيون للمركز هم ُكٌل من: وزارة البلدية والبيئة )قطر(، كيو دي في سي )قطر(، 

توتال )قطر وفرنسا(، شل، جامعة فاهينيجن، جامعة نانت، تقنيات ألجوسورس، الخطوط الجوية 
القطرية، وماروبيني.

يلخص الجدول التالي الفعاليات التي تم تقديمها خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1:

عدد الجلساتالفعاليات

4ندوات

6دورات تدريبية

3ورش عمل

٩فعاليات أخرى )تقديم أوراق عمل في مؤتمرات(
٢2اإلجمالي

)GSC( 7.4.8 مركز دراسات الخليج

يلتزم مركز دراسات الخليج التابع لكلية اآلداب والعلوم بتطوير البحوث األكاديمية التي تتناول 
منطقة الخليج. وتتمحور اهتمامات المركز البحثية حول مجاالت ثالث رئيسية وهي: الطاقة واالقتصاد، 
والسياسات واألمن، والقضايا االجتماعية. من خالل المزيج من األبحاث واألوساط األكاديمية، يوفر مركز 
دراسات الخليج لمجتمعها فرصة فريدة للمشاركة مع كبار األكاديميين في هذا المجال من خالل ورش 

العمل والندوات ومحاضرات الضيوف واألهم من ذلك، من خالل التجربة الغنية لفصولها الدراسية.

يلخص الجدول التالي عدد الفعاليات التي تم تقديمها خالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1:

عدد الفعالياتالفعاليات

12ندوات

2مؤتمر

1حلقات نقاشية

15اإلجمالي
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9. التواصل وخدمة المجتمع  
1.9 مشاريع طلبة المدارس 

1.1.9 عالم البيرق

يوفر البرنامج الفرصة لطلبة المدارس من المراحل التعليمية المختلفة للتواصل مع البيئة البحثية 
والتي تنمي عندهم الفضول للبحث العلمي عن طريق قيامهم بمجموعة من التجارب العلمية، 

حيث يكتسب الطلبة المشاركون في البرنامج عدة مهارات، منها مهارات التفكير بشكل نقدي 
وإبداعي. كما تولد لديهم الثقة في قدراتهم ومهاراتهم، وتفتح أعينهم على مسارات علمية رائعة من 
ز البيرق  شأنها أن تعيد نظرتهم لقدراتهم وما يستطيعوا القيام به في مستقبلهم المهني. كما يحفِّ
الطالب والطالبات ويدعمهم بحيث يكونوا قادرين على المشاركة في أدوار مهمة وفعالة في تقدم 

دولة قطر وتطويرها. الشركاء الرئيسيون للبرنامج هم اليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
والعلوم.

خالل العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢1، نظم البرنامج عدد من ورش العمل كما هو موضح أدناه: 

المجموع المرحلة 
الجامعية

المدارس 
الثانوية

المدارس 
اإلعدادية

المدارس 
االبتدائية

33٨ 54 1٩٠ ٦٩ ٢5 عدد ورش العمل
53 - 3٢ 14 7 عدد المدارس المشاركة

459 28 171 14٠ 120 عدد الطلبة المشاركين

 )LIEP( 2.9 الحياة هندسة

الحياة هندسة هي مبادرة وحدث سنوي من كلية الهندسة في جامعة قطر، أُطلقت ألول مرة في 
عام ٢٠1٠ وأكملت ما مجموعه اثنا عشر دورة حتى عام ٢٠٢1. وبما أن اقتصاد دولة قطر يقوم بصورة 

كبيرة على التقدم التقني، لذا يهدف المشروع إلى تحفيز الشباب القطري إلى االنضمام إلى المجال 
الهندسي. في كل دورة من برنامج الحياة هندسة تكون هناك مهمة هندسية محددة يتنافس إلكمالها 
طالب من المدارس الثانوية. وبشكٍل عام، يوفر المشروع خبرة واسعة للمشاركين في المجال العملي 

والتعرف على بيئة التصميم الهندسي وإدارة المشاريع. الحياة هندسة هذا العام بدأت تحت عنوان 
)برمجة السيارات الميكانيكية( اعتماًدا على دراسة التحكم في حركات السيارات الميكانيكية عن بُعد. 

وسوف تتضمن النسخة الثانية عشرة من برنامج الحياة هندسة مسابقتين: الدقة، والسرعة واألداء.

3.9 اتحاد تمكين األجيال للقدرات الوطنية في علوم الحياة

مشروع اتحاد تمكين األجيال في جامعة قطر مشروع مشترك بين كلية العلوم الصحية ومركز البحوث 
الحيوية الطبية. الهدف الرئيسي لهذا االتحاد هو توفير فرص تعليمية قيمة للجيل الجديد يضطلع من 

خاللها على المسارات المهنية المتاحة في علوم الحياة والرعاية الصحية. يوفر االتحاد بيئة تعليمية 
ديناميكية للشباب والشابات لدعم تطلعاتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لمتابعة المهن التي تتعلق 

بالعلوم. 

ان الفئة المستهدفة األولية لهذا المشروع هي طلبة الثانوية في الصف العاشر والحادي عشر والثاني 
عشر سواء كان ميولهم المهني متجه نحو المجاالت الصحية ام لم يتبلور بعد. يتميز المشروع 

بنظام حيوي فعال يشمل الطلبة ومعلمي المدارس والقطاع الصحي ومراكز البحوث حيث ينخرط 
الجميع في جهد تعاوني يتمحور حول الطالب.

ويضم االتحاد المشاريع التعليمية الرئيسية الثالث التالية:

مشروع تعليم العلوم وصحة االنسان )SEHHA( للبنات في الثانوية العامة. 	

مشروع علماء قطر للتنوع البيولوجي )QSBD( للبنين في الثانوية العامة. 	

مشروع الجينوم والطب الدقيق )GPM( للبنات والبنين وبشكل منفصل. 	

  يتم تنفيذ هذه المشاريع بشكل متوازي سنويا في الفترة ما بين سبتمبر الى نوفمبر من كل عام. 
ويتضمن كل مشروع مستويات من المهارة تتدرج من المستوى األول الى الرابع. ويختلف موقع 

التعليم باختالف المتطلبات التشغيلية للمشروع ودرجة المهارة المرجوة.  كما تسهل منظومة عمل 
االتحاد التفاعل الحقيقي لطلبة مدارس الثانوية مع أساتذة الجامعات والباحثين، باإلضافة إلى توفير 
فرص التقاءهم بقداوتهم في شتى مجاالت البحوث والصحة، كما تعمل على اتاحة الفرص القيمة 

للتطبيقات العملية. 

ومن الجدير بالذكر، تأهل اتحاد تمكين األجيال )EGC( في جامعة قطر في الوصول إلى النهائي في 
جائزة التايمز آسيا عن فئة »حملة توظيف الطالب«، في سبتمبر ٢٠٢٠.  حيث تم ترشيح المشروع من بين 

أكثر من ٢٠٠ مشاركة لعام ٢٠٢٠ بالتنافس مع سبعة مشاريع اسيوية.   

ويعمل االتحاد من خالل مجموعة واسعة من السياقات التعليمية واالجتماعية لتشكيل حلقة وصل 
بين المدارس والجامعات وقطاع التوظيف وذلك من خالل الشراكات الوطنية والدولية لتحقيق 

األهداف المشتركة كوزارة التعليم والتعليم العالي )جميع مدارس الدولة(، ومؤسسة حمد الطبية، 
ومركز السدرة للطب والبحوث، وجمعية القناص القطرية، وزارة الصحة العامة، والمركز الطبي 

البيطري للخيل، وقطر بيوبانك، والراعي الرسمي قطر جينوم.  ومن شركاء المشروع الخارجيين مركز 
بحوث فراكتشال اب للذكاء االصطناعي، ومشروع افريقيا الرئيسي للبحوث.
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4.9 مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر 

يعتبر مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر حلقة وصل بين جامعة قطر والمجتمع من خالل توفير 
برامج تدريبية عامة ومتخصصة لتلبية االحتياجات التدريبية للمجتمع، يوفر المركز البرامج التحضيرية 

المتحانات الشهادات المهنية والدولية، وذلك إلتاحة الفرصة ألكبر عدد من أفراد المجتمع لالستفادة من 
الخبرات والتجارب والموارد المتاحة في الجامعة. وتعاون المركز مع 1٦ جهة حكومية وخاصة في تقديم 

دورات وبرامج تدريبية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات تلك الجهات. وخالل العام األكاديمي ٢٠٢٠-٢٠٢1 
استطاع المركز التحول بشكل كامل الى التعلم عن بعد في تقديم وتنفيذ الدورات التدريبية استجابة 

للمتغيرات التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا )كوفيد-1٩(، وانطالقا من هدف المركز في الوصول 
الى جميع فئات المجتمع. 

الدورات والبرامج المقدمة خالل العام األكاديمي ٢0٢0-٢0٢١:

عدد المشاركين العدد الدورات  والبرامج

1,3٦٨ 7٩ الدورات العامة  

٢71 ٢٢ برامج الشهادات المعتمدة

٨7٩ 51 البرامج والدورات المصممة خصيًصا للجهات 
المختلفة 

73٨ 45 دورات اللغات

3٢4 4 الدورات التحضيرية لالمتحانات 

 ٣,٥80 201 اإلجمالي

النسبة عدد المشاركين  المشاركون في الدورات التدريبية
% 52 1,856 قطري
% 48 1,724 غير قطري

النسبة عدد المشاركين  المشاركون حسب الجهات
% 68 2,418 األفراد 
% 32 1,162 الوزارات/ الشركات 

المدربون 
% 27 56 أعضاء هيئة التدريس - جامعة قطر
% 73 154 مدربون من خارج جامعة قطر

عدد المشاركين عدد الدورات البرامج والدورات )التعلم عن بعد(
100 2 دورات التعلم عن بُعد المجانية  

598 26  Cegos دورات التعلم عن بُعد المقدمة من
المهارات العامة 

312 3 دورات التعلم عن بُعد )ايلتس - توفل( 
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)CPD-HP( 5.9 برنامج التطوير المهني المستمر لممارسي الرعاية الصحية

يضمن برنامج التطوير المهني المستمر لممارسي الرعاية الصحية )CPD-HP( تقديم ونشر برامج 
تعليمية عالية الجودة ومستندة إلى األدلة والتي تلبي االحتياجات التعليمية والمهنية الحالية 

والناشئة لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية في قطر لتحسين جودة الرعاية الصحية في 
قطر. 

خالل العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢1، انتقلت CPD-HP إلى تسليم البرنامج عبر اإلنترنت في شكل 
ندوات حية على شبكة اإلنترنت. كما اعتمدت واستضافت ٢7 ندوات حية عبر اإلنترنت مع دعوة 

مفتوحة لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية، وحدث تدريبي على مدار اإلنترنت، و1٢ دورة 
تدريبية للممرضين وجها لوجه. وبلغ مجموع هذه الفعاليات المعتمدة 1٠3,5 ساعة تعليمية ضمن 

البرنامج.

)NCED(6.9 المركز الوطني للتطوير التربوي

يعتبر المركز أحد مبادرات كلية التربية للنهوض بعملية التنمية البشرية، وتوسيع خدمات التطوير 
المهني النوعية المقدمة للتربويين في دولة قطر، من أجل المساهمة في بناء أجيال واعية قادرة 

على اإلبداع واالبتكار والمنافسة على المستويات العالمية. وخالل العام األكاديمي  ٢٠٢٠ - ٢٠٢1، 
وفي ضوء التحوالت التي فرضتها جائحة كورونا )كوفيد-1٩(، قام المركز الوطني باستحداث 

مجموعة من البرامج واألنشطة الجديدة التي تواكب المستجدات التربوية، وتوائم احتياجات 
التربويين، وتستند إلى مرتكزات ومفاهيم البرامج األساسية للمركز. ونظراً لما فرضته الجائحة 

من قيود، واستجابة للتدابير االحترازية، فقد تم تقديم جميع البرامج واألنشطة من خالل منصتي 
)Microsoft Teams(، و )WebEx(. يقدم التقرير التالي ملخصًا ألهم األنشطة والبرامج المقدمة من 

قبل المركز خالل العام:

1.6.9 برامج وأنشطة المركز المستحدثة

1.1.6.9 ملتقى التعلم المدمج: رؤى مستقبلية ومالمح جديدة

قّدم المركز الوطني للتطوير التربوي ملتقى افتراضّيا بتاريخ 1٦ سبتمبر ٢٠٢٠ تحت عنوان: »التعّلم 
المدمج: رؤى مستقبلية ومالمح جديدة«. أتاح الملتقى الذي حضره 4٠٠ معلم ومعلمة من دولة 

قطر المجال لالطالع على مقاربات مختارة بعناية للتعلم المدمج، وزّود المهتمين باألدوات 
والمهارات الالزمة في ضوء وتيرة الّتعليم الجديدة، وفتح لهم األفق لإلبداع واالبتكار والمساهمة 

في استشراف مستقبل التعليم. 

2.1.6.9 مؤتمر المركز الوطني للتطوير التربوي الدولي االفتراضي األول

عقد المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية التربية في جامعة قطر المؤتمر الدولي 
االفتراضي ٢٠٢٠  “كوفيد - 1٩ يغير قواعد اللعبة في التعليم: إعادة التواصل افتراضيا« بتاريخ 

14 نوفمبر عبر منصة )WebEx(. شارك في المؤتمر ما يقارب 3,5٠٠ من التربويين والمهتمين بالشأن 
التربوي، وتم قبول 75 مشاركة من 1٠ دول مختلفة تضمنت ٦1 ورقة بحثية، و14 ورشة تفاعلية. 

 ناقش المؤتمر ضمن جلساته عدًدا من المحاور الرئيسية شملت السياسات التربوية في 
ظل كوفيد - 1٩، وقيادة التغيير، ومشاركة أولياء األمور، والتنمية المهنية للمعلمين في ظل 

الظروف غير المتوقعة، وإدارة البيئة الصفية االفتراضية، ودمج وتحفيز الطلبة في التعلم عن 

بعد، واستراتيجيات تقييم الطلبة عن بعد، والتحديات والحلول في تعلم ذوي االحتياجات الخاصة 
خالل الجائحة، والتعلم المدمج.  

 3.1.6.9 برنامج نقطة تحول نحو تعلُّم مستدام

قدم البرنامج سلسلة من الجلسات التدريبية التربوية التي تخدم عمليتي التعليم والتعلُّم على 
مستوى المراحل التعليمية المختلفة على مدار العام األكاديمي ٢٠٢٠ -٢٠٢1 حضرها ما يزيد عن 35٠ 

مشارًكا ومشاركة من المعلمين والتربويين في دولة قطر. سعى البرنامج لمناقشة القضايا ذات 
الصلة بالتوجهات والتحوالت التربوية الحديثة والتخصصية، وتنوعت المواضيع المقدمة لتشمل 

ورشًا لمعلمي المواد الدراسية، وللمتخصصين في مجال ذوي االحتياجات الخاصة، وللمهتمين 
باستخدام التكنولوجيا. 

4.1.6.9 ملتقى القيادات التربوية 

عقد المركز الوطني للتطوير التربوي ملتقى القيادات التربوية الدوري خالل شهري مارس وإبريل 
٢٠٢1، وشارك في الملتقى ما يقارب ٢5٦ من قادة المدارس الحكومية في دولة قطر والمهتمين 

بالقضايا القيادية التربوية من وزارة التعليم والتعليم العالي وجامعة قطر. 

 هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على بعض القضايا المحورية التي تواجه القيادات المدرسية 
قبل وبعد الجائحة، وتضمن عدًدا من المحاور الرئيسة مثل: دور القيادة التربوية في رفع التحصيل 
األكاديمي لدى الطلبة، والتأثير في الفريق لتحقيق أقصى اإلنجازات، وفرص وتحديات التعلم عن 

بعد، والعالقات اإلنسانية داخل المجتمع المدرسي، والتحفيز، والثقافة المدرسية الناجحة.  

 5.1.6.9 تحكيم البحوث للمعلمين والطلبة 

في إطار التعاون بين المركز ووزارة التعليم والتعليم العالي، شارك أخصائيو المركز في مسابقات 
بحثية تُقيمها وزارة التربية سنويًا وذلك من خالل تحكيم 14 بحثًا اجرائيًا للمعلمين و1٠ بحوث علمية 

للطلبة.

6.1.6.9 دعم تعلم طلبة كلية التربية

قام أخصائيو المركز بالمشاركة في دعم تعلم طلبة كلية التربية أثناء جائحة كوفيد - 1٩ ، من 
خالل تقديم 1٠ جلسات مراجعة لمقررات كلية التربية ضمن برنامج واحة النجاح، باإلضافة الى إعداد 1٠ 
مواد تعليمية مقروءة ومسموعة ومرئية تلخص المقررات التربوية المتعلقة بالمناهج والتخطيط 

والتقييم. 
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إلى جانب ذلك، وضمن جهود المركز الوطني للتطوير التربوي لتوسيع أطر التعاون مع وحدة 
التربية العملية في كلية التربية بجامعة قطر، نظم المركز 4٨ جلسة تدريبية عملية لتطبيق 
التعلم عن بعد بشكل تفاعلي، حيث استفاد من هذه الجلسات نحو ٢3٠ طالبًا وطالبة من 

التخصصات التالية )بكالوريوس ابتدائي/ بكالوريوس ثانوي/ الدبلوم التربوي االبتدائي/ دبلوم 
التربية الخاصة(. إضافة إلى ذلك، قدم المركز سلسلة من الورش التدريبية لخريجي كلية التربية 

بالتعاون مع مكتب نائب العميد لشؤون الطلبة ومركز التطوير المهني، وذلك لتأهيلهم للعمل 
في الميدان التربوي. 

2.6.9 برامج المركز األساسية

دأب المركز الوطني على التوسع في تقديم خدماته لمجموعة أكبر من المدارس في كل عام 
ضمن مجموعة من البرامج األساسية المستدامة، إال أن استمرار جائحة كوفيد - 1٩ العالمية، 

واإلجراءات االحترازية المفروضة من قبل الدولة حالت دون إمكانية زيادة أعداد المدارس، حيث أن 
جميع هذه البرامج تعتمد في األساس على تقديم الخدمة بشكل وجاهي أثناء الدوام المدرسي 

للتربويين. 

1.2.6.9 برنامج التعلم المستند إلى المدرسة

يهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى توفير الدعم المهني في مدارس حكومية مختارة لتحسين 
مستوى تعلم الطلبة وتحصيلهم من خالل تطوير أداء التربويين وتقديم األنشطة والممارسات 

التعليمية ذات الجودة العالية المستندة إلى البحوث التربوية. بدأ البرنامج بالتعاون مع ٦ مدارس، 
ثم أصبح العدد اإلجمالي للمدارس المشاركة ٢٠ مدرسة، وقد استكمل البرنامج في 1٨ مدرسة 

حققت معايير ومتطلبات البرنامج بنجاح.

2.2.6.9 برامج ومشاريع العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا

QUEMTA أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل    •

أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل لتدريب المعلمين QUEMTA هي النسخة الدولية الوحيدة 
من أكاديمية ميكيلسون إكسون موبيل للمعلمين خارج الواليات المتحدة. بدأ العمل على 

البرنامج منذ عام ٢٠1٢، وتُعقد األكاديمية في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يتم دعوة 4٠ إلى 
5٠ معلًما ومعلمة من معلمي العلوم والرياضيات من المرحلة االبتدائية أو المرحلة اإلعدادية 

لالشتراك في برنامج تدريبي مكثف يمتد لمدة خمسة أيام. تسعى األكاديمية إلى رفع مستوى 
تعليم الرياضيات والعلوم في المدارس االبتدائية واإلعدادية، باإلضافة إلى تعزيز اإلبداع واالبتكار، 

والتي تعتبر من ركائز رؤية قطر الوطنية ٢٠3٠، كما تهدف األكاديمية إلى تمكين معلمي العلوم 
والرياضيات من تعزيز إدراكهم لمحتوى العلوم والرياضّيات، واستخدام الروابط بينهما، وبناء 

خبراتهم، وتزويدهم باألدوات والمصادر التعليمّية التفاعلّية التي تساعدهم على تيسير تعلم 
الطلبة وتنمية مهارات حل المشكالت واالستقصاء لديهم، وتزيد من دافعيتهم نحو تعّلم 

الرياضيات والعلوم. 

STEM أكاديمية علماء المستقبل    •

انطلقت أكاديمية علماء المستقبل STEM في عام ٢٠13، وتعمل على إعداد طلبة مدارس دولة 
قطر لاللتحاق بمهن ترتبط بمجاالت العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، كما تسهم 

األكاديمية في تمكين الطلبة من مهارات االستقصاء، والتفكير المنطقي، وحل المشكالت، 
ومهارات القرن ٢1 ، من خالل أنشطة علمية تطبيقية وتكاملية تشارك في إعداد متعلمين ناجحين 
في حياتهم الجامعية ومستقبلهم المهني. يستقطب البرنامج في كل عام ٦٠ طالبا وطالبة من 

مدارس المرحلة اإلعدادية في دولة قطر.

•    مشروع تحليل الدرس 

يعتبر المشروع الدولي لمعلمي الرياضيات المحترفين في استخدام طريقة تحليل الدرس 
IMPULS-QU بالتعاون ما بين جامعة قطر وجامعة جاكوجي )طوكيو( مشروًعا مبتكًرا يهدف إلى 

تطبيق نموذج منظم للتنمية المهنية المستمرة للمعلمين في مدارس دولة قطر، والذي من شأنه 
زيادة أعداد الطلبة ممن لديهم الدافعية لتطوير مهارات التفكير العليا في مادة الرياضيات إلى 

جانب تطوير مهارات التفكير المنطقي وحل المشكالت.

مضى على تطبيق هذا المشروع سبع سنوات، حيث تم التركيز في العام األول على تدريب 
اختصاصيين التنمية المهنية -العاملين في المركز الوطني للتطوير التربوي- ليصبحوا قادة في 

طريقة تحليل الدرس، بينما تم التركيز في األعوام التالية من تنفيذ المشروع على تطوير مهارات 
المعلمين والمعلمات في المدارس المشاركة في هذا المشروع، والتي وصل إجمالي عددها إلى 

1٢ مدرسة من المرحلتين االبتدائية واالعدادية. 

•    مشروع الحديث االستكشافي واالستقصاء

يُعد مشروع الحديث االستكشافي واالستقصاء مشروًعا رائًدا في دعم معلمي العلوم والرياضيات 
في دولة قطر، وذلك في إطار الشراكة بين المركز الوطني للتطوير التربوي- جامعة قطر وكًلا من 
جامعة وإيكاتو بنيوزيلندا وجامعة إكستر ببريطانيا وجامعة تسمانيا بأستراليا. يهدف المشروع إلى 

تطوير مهارات االستقصاء لدى المعلمين في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية في مدارس دولة قطر، 
وإكسابهم الخبرات العملية المتعلقة بتلك المهارات. بلغ عدد المدارس المشاركة في البرنامج 

عشرة مدارس )5 مدارس إعدادية، 5 مدارس ابتدائية(، حيث استفاد حوالي 4٠٠ طالب وطالبة من 
المشروع. باإلضافة إلى ذلك، تم إعداد 4 مدراس إضافية من المدارس المشاركة لتكون مراكز تعلم، 
ليصبح مجموع مراكز التعلم تسعة مراكز، كما تم نشر ثالثة أبحاث تربوية مبنية على البيانات التي 
تم جمعها حول توجهات المعلمين والطلبة نحو العلوم والرياضيات في مجالت علمية محكمة. 
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3.2.6.9 المشاريع اللغوية

•    مشروع لنقرأ معا من أجل قطر

يهدف المشروع إلى تمكين طلبة الصفوف األولى في المرحلة االبتدائية من أجل تحسين مهارات 
القراءة باللغة العربية. وقد استند المشروع في مراحل تصميمه إلى العديد من المراجع التربوية، 

ومعايير اللغة العربية للصفوف األربعة األولى في دولة قطر. يضم البرنامج 17 مدرسة ابتدائية 
ونموذجية، وخالل األعوام من ٢٠13 حتى ٢٠٢1، استفاد 455 معلمة من التدريب المباشر، والذي أثر 

بدوره على مهارات القراءة لدى ٦٢٠ طالًبا وطالبة بشكل إيجابي.

•    مشروع الكتابة المتميزة في اللغة االنجليزية

يهدف المشروع إلى تعزيز الممارسات التعليمية لمعلمي اللغة اإلنجليزية في تدريس مهارة 
الكتابة باللغة اإلنجليزية، من خالل تطبيق نهج Process-Genre Approach، مما يسهم في إكساب 

الطلبة مهارات الكتابة األساسية. يتميز المشروع بأنه مبني على بحوث دراسية أثبتت نجاحها في 
سياقات كثيرة ومتنوعة، وبكونه يطبق ألول مرة في السياق التربوي في دولة قطر. شارك في 

المشروع ما يقارب ٢,4٠٠ طالًبا وطالبة تحت إشراف 3٦ معلمًا ومعلمة في المدارس اإلعدادية لدولة 
قطر.

4.2.6.9 البرامج والمشاريع التكنولوجية

•    البرنامج التأسيسي للتكنولوجيا المساعدة

يُعقد البرنامج بالشراكة مع مركز مدى ويتكون من عدة ورش باللغتين العربية واإلنجليزية 
لالختصاصيين الذين يعملون مع األفراد ذوي اإلعاقة من وزارة التعليم والتعليم العالي 

ومستشفى حمد ومركز الشفلح. تهدف الورش إلى تحسين حياة األفراد الذين يعانون من صعوبة 
في التعلم وفي أداء المهام المطلوبة منهم، وتقديم المساعدة لهم في فهم واستيعاب 

المناهج الدراسية في دولة قطر من خالل تزويدهم بأحدث األجهزة المساعدة والتقنية الحديثة.

•    مشروع التعلم القائم على المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز تعلم الطلبة لمهارات القرن الواحد والعشرين، وإتاحة فرص 
التجريب واالكتشاف واإلبداع، ومشاركة التعلم مع أقرانهم في المدارس من مختلف أنحاء العالم 
مستخدمين في ذلك شبكة موقع أي إيرن قطر التابع لمؤسسة أيادي الخير حول آسيا وفق برنامج 

الشراكة القائم معهم في تطبيق المشروع في دولة قطر، ووفقا لإلحصائيات األخيرة، فقد بلغ 
عدد الطلبة المشاركين ما يقارب ٦7٢   من 1٠ مدارس حكومية من جميع المراحل، قّدم فيها 

الطلبة 5٦ مشروعًا بتوجيه ما يقارب ٩7 معلمًا ومعلمة من المدارس المشاركة.   

5.2.6.9 البرامج التدريبية الممتدة 

تم تصميم هذا البرنامج لتزويد معلمي المدارس بتصور مفاهيمي أكثر عمًقا للمواضيع 
التعليمية والمنهجية والمتعلقة بالمحتوى، وقد تم تصميم سلسلة من ورش العمل وتم 

تنفيذها حسب الحاجة في 1٠ مدارس على مدى العام األكاديمي ٢٠٢٠ -٢٠٢1.

)ECC( 7.9 مركز الطفولة المبكرة

في عام 1٩٨1 تم تأسيس روضة جامعة قطر بكلية التربية. وفي عام ٢٠٠7 اعتمدت الكلية المسمى 
الجديد )مركز الطفولة المبكرة( تحقيًقا لرؤية المركز الجديدة ورسالته في أن يكون مرجًعا 
لألطفال واألسر والمجتمع. ويقدم المركز منهاًجا متكامًلا ومالئًما انمائًيا لمرحلة الطفولة 

المبكرة باللغتين العربية واإلنجليزية. حيث يتبنى المركز المنهج اإلبداعي الذي يتماشى مع 
 .)NAEYC( معايير المناهج الوطنية لدولة قطر، ومعايير الجمعية الوطنية لتعليم األطفال الصغار

وقد تم افتتاح المبنى الجديد لمركز الطفولة المبكرة رسميًا بتاريخ 17 إبريل ٢٠1٨ بتصميم عصري 
مبتكر وفق أفضل المقاييس العالمية ليوفر العديد من الخدمات واإلمكانات في مجال التعليم 
والتدريب واألبحاث. تم افتتاح المبنى تحت رعاية شركة قطر غاز وشركة الغاز الطبيعي اليابانية 

في قطر بالتعاون مع السفارة اليابانية في قطر.
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8.9 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة مجتمعية

ضمن العديد من األنشطة المجتمعية، يُقدم أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر خدماتهم 
كخبراء واستشاريين لخدمة القطاعين العام والخاص وذلك من خالل العمل كمشرفين 

وموجهين ألبحاث الطلبة ومشاريعهم. كما يعمل أعضاء هيئة التدريس في لجان أكاديمية 
ومجتمعية لنقل معارفهم وخبراتهم ذات صلة بأفكارهم واهتماماتهم وخططهم وفعالياتهم.  

نسبة أعضاء هيئة التدريس )باستثناء مساعدو التدريس( العاملين بدوام كامل والمشاركين 
في أنشطة خدمات اجتماعية*.

* يشمل االستشارات، وخدمة المجتمع، واألنشطة المهنية التي تمت بدون مقابل أو المشاركة 
في وسائل اإلعالم، كما تم رصده في نظام األنشطة ألعضاء هيئة التدريس

برنامج المتطلبات العامة

البرنامج التأسيسي

الشريعة والدراسات االسالمية

الصيدلة

الطب

القانون

علوم الصحة

الهندسة

التربية

ا�دارة واالقتصاد

ا�داب والعلوم
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10. المرافق
والمباني

والمنشآت
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10. المرافق والمباني الرئيسية والمنشآت 
1.10 المباني 

1.1.10 مباني الحرم الجامعي - بنين

A01 مبنى ملعب جامعة قطر
)مرفق رياضي للرجال(

يحتوي المبنى على مكاتب إدارية، وملعب كرة القدم، ومسارات 
لسباقات ألعاب القوى، ويتسع لخمسة آالف شخص.

A02 مبنى المالعب الرئيسية
يحتوي المبنى على عدة مالعب ومرافق رياضية )مالعب كرة السلة 

وكرة اليد(، ويتسع لتسعمائة شخص.

A03 ملعب التنس األرضي 
يحتوي على مكاتب إدارية، ومالعب تنس وغرف أمن، ويتسع 

لتسعمائة شخص.

A04 مبنى مجمع الرياضات المائية  
يحتوي على مكاتب إدارية، وثالث برك سباحة، وصالة رياضية، 

باإلضافة إلى غرف األمن، ويتسع أللف وخمسمائة شخص.

A05 مبنى الشؤون اإلدارية
الموارد البشرية، إدارة المشتريات، اإلدارة المالية.

A06 مبنى التأسيسي - بنين
يتكون من قاعات المحاضرات، معامل الحاسب اآللي، مكاتب 

الموظفين وأعضاء هيئة التدريس باإلضافة إلى قاعة اجتماعات 
ومطعم.

A07 مبنى الرياضات والفعاليات
 يتكون من صاالت مخصصه للفعاليات الداخلية والخارجية، وقاعات 

رياضيه والنادي الرياضي باإلضافة لمكاتب إدارية.

B01 مبنى اإلدارة العليا
يحتوي على مكتب رئيس الجامعة، ومكاتب نواب الرئيس، إدارة 

االتصال والعالقات العامة، قاعة المؤتمرات، قاعة االستقبال، 
باإلضافة إلى قاعات لالجتماعات.

B02 مبنى النشاط الطالبي - بنين
يحتوي على مرافق للترفيه، وغرفة التمريض، ومكتب البريد، غرف 

لذوي االحتياجات الخاصة، باإلضافة إلى مكاتب إدارية ومطاعم.

B03 مبنى إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
يتكون من مكاتب خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات، ومكاتب 

إدارية، وغرف االجتماعات.

 B04 مبنى كلية التربية
يحتوي على قاعات المحاضرات والمعامل، ومكاتب أعضاء هيئة 

التدريس، وغرف االجتماعات ومطعم.

B05 مبنى البنين الرئيسي
يتكون من قاعات دراسية ومعامل، باإلضافة إلى مكاتب أعضاء 

هيئة التدريس، وقاعات االجتماعات، ومطعم.

B06 ملحق مبنى كلية الهندسة
يحتوي على مختبرات الحاسب اآللي، ومكاتب إدارية.

B07 ورشة كلية الهندسة  
يحتوي على عدة مكاتب إدارية، وورشة بقسم الهندسة 

الميكانيكية.

B08 المباني الخضراء 
يحتوي على معمل للزراعة تابع لكلية اآلداب والعلوم.

B09 مركز األبحاث - كلية الهندسة 
يحتوي على معامل، ومكاتب إدارية.

B10 بنك قطر الوطني
يقدم االحتياجات الضرورية للمجتمع الجامعي.

B11 قاعة ابن خلدون
قاعة الستضافة المناسبات واألحداث الجامعية.

B12 المسجد
يحتوي على المصلى، وغرف خدمات.

 B13 مبنى المكتبة
يحتوي على صاالت القراءة، وغرف الدراسة، وقاعات اجتماعات، 

المدرج، المسرح، مخزن، ساحات العرض، مقاهي، وغرف أمن.

BCR ممر ١- ١0 
كلية اآلداب والعلوم الممرات من 5-1

كلية الهندسة الممرات من ٦- 1٠
يحتوي على قاعات دراسية، معامل ومختبرات، مكاتب ألعضاء هيئة 

التدريس، وقاعات اجتماعات. 

2.1.10 مباني الحرم الجامعي - بنات

C01 مبنى كلية اآلداب والعلوم - بنات
يتكون من قاعات محاضرات، معامل، مكاتب أعضاء هيئة التدريس، 

قاعات اجتماعات، ومطاعم.

C03 - C02  مبنى مكاتب أعضاء هيئة التدريس
يحتوي على مكاتب أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية، 

وموظفي قطاع شؤون الطالب.

C04 مبنى البنات الرئيسي
يحتوي على غرف دراسية، وقاعات المحاضرات، ومعامل، باإلضافة 

إلى مكاتب أعضاء هيئة التدريس، وقاعات اجتماعات.

C05 مبنى النشاط الطالبي - بنات
يحتوي على مكاتب إدارية، وقاعات دراسية، ومرافق ترفيهية، ومكتب 

البريد، باإلضافة إلى المكاتب الخاصة لتقديم الخدمات لذوي 
االحتياجات الخاصة.

C06 مبنى العيادة الطبية 
يحتوي على غرف األطباء والتشخيص، وصيدلية.

C07 كلية الهندسة - بنات
يحتوي على غرف دراسية، وقاعات محاضرات، ومعامل، باإلضافة إلى 

مكاتب أعضاء هيئة التدريس، وقاعات اجتماعات، وغرف أمن.

C11 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
يحتوي على غرف دراسية وقاعات محاضرات ومعامل، باإلضافة إلى 

مكاتب أعضاء هيئة التدريس، ومطاعم.
  

C12 مبنى القبول والتسجيل
يحتوي على المكاتب اإلدارية لتسجيل المقررات، والسجالت، وبعض 

الخدمات الطالبية.
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D01 مبنى البدع 
يحتوي على مكاتب، غرف دراسية وقاعات محاضرات ومعامل.

D02 مبنى مواقف السيارات -بنات
يحتوي على مكاتب ومطاعم. تعتبر نقطة رئيسية للطالبات 
للوصول إلى المباني المختلفة في الحرم الجامعي للبنات.

D03 مبنى المرافق الرياضية - بنات
يحتوي على مرافق وقاعات رياضية، باإلضافة إلى قاعات محاضرات، 

ومعامل.

D04 مبنى مجمع المطاعم - بنات
يحتوي على مطاعم، ومحل لبيع المستلزمات المكتبية، ومكاتب 

إدارية.

D05 المبنى التأسيسي - بنات
يحتوي على قاعات محاضرات ومعامل، ومكاتب الموظفين 

وأعضاء هيئة التدريس، باإلضافة إلى قاعة اجتماعات ومطعم.

D06 مبنى القاعات الدراسية - بنات
يحتوي على فصول دراسية، ومعامل الحاسب اآللي، ومكاتب 

إدارية.

 D07 مركز الطفولة المبكرة
يستخدم كروضة لألطفال مع منطقة للعب. كما يضم قاعات 

دراسية لألطفال، ومكاتب للموظفين

3.1.10 المباني العامة في الحرم الجامعي

C08 مبنى إدارة المرافق والخدمات العامة
يحتوي المبنى على المكاتب الرئيسية إلدارة المرافق، ومكاتب 

خدمات األعمال المركزية، باإلضافة إلى مختبرات كلية الهندسة.

C09 وحدة الخدمات المركزية ١
تحتوي على غرفة التحكم الرئيسية للتكييف المركزي في 

المنطقة رقم 1.

H08 مبنى كلية اإلدارة واالقتصاد 
ويحتوي على قاعات محاضرات ومعامل، مكاتب الموظفين 

وأعضاء هيئة التدريس، باإلضافة إلى قاعة اجتماعات ومطاعم 
ومخزن وغرف األمن.

H09 وحدة الخدمات المركزية ٢
تحتوي على غرفة التحكم الرئيسية للتكييف المركزي في 

المنطقة رقم ٢

 H10 مبنى مجمع األبحاث
يُستعمل المبنى للتدريس وإجراء األبحاث العلمية، ويحتوي على 
مكاتب للوظائف اإلدارية، ويتكون من عدة أجنحة مقسمة تحتوي 

على سبع وحدات بحوث باإلضافة إلى وحدة إدارية رئيسية. كما 
يحتوي المبنى على قاعات دراسية ومعامل، ومكاتب موظفين 

باإلضافة إلى قاعة اجتماع، وقاعة مدرج، ومخزن، ومكتب األمن.

H12 مبنى كلية الطب
يحتوي على قاعات دراسية ومعامل، ومكاتب موظفين، وأعضاء 

هيئة التدريس، باإلضافة إلى قاعة اجتماع ومطعم.

H13 مبنى المواقف متعددة الطوابق
 يحتوي على مكاتب موظفين، ومواقف سيارات.

I02 مبنى المخازن  والصيانة الرئيسي

I03 مبنى المكاتب اإلدارية 
يحتوي على مكاتب إدارية.

 I05 مبنى ساحة القوارب

I06 مبنى ابن البيطار
يحتوي على قاعات دراسية ومعامل، ومكاتب موظفين، وأعضاء 

هيئة التدريس.

I09 مبنى كلية القانون
يحتوي على قاعات دراسية ومعامل، ومكاتب موظفين، وأعضاء 

هيئة التدريس، ومطاعم 

I10 مبنى كلية التربية
يحتوي على قاعات دراسية ومعامل، ومكاتب موظفين، وأعضاء 

هيئة التدريس، ومطاعم 

F15 – F12 شقق سكنية ألعضاء الهيئة التدريسية
شقق سكنيه تابعه للهيئة التدريسية باإلضافة لمكاتب 

للموظفين.

F05 اإلسكان الطالبي )بنين(
يحتوي على شقق سكنيه مخصصه لطالب الجامعة من 

البنين. 

F16 اإلسكان الطالبي )بنات(
يحتوي على شقق سكنيه مخصصه لطالبات الجامعة من البنات.

2.10 المواقف الجامعية

بلغ عدد المواقف الجامعية في مواقع مختلفة داخل الحرم 
الجامعي ٨,٦٠4 موقف بمساحة 334,٢٠٠ متر مربع.

3.10 الفصول الدراسية

الفصول الدراسية موزعة في مباني الجامعة وفق الجدول التالي: 

العددنوع الفصل الدراسي

٨المدرجات
13مختبرات العلوم البيئية والبيولوجية

15مختبرات الكيمياء وعلوم األرض
57معامل الحاسب اآللي

35معامل الهندسة
٢معامل بحث عامة

٢4معامل الصيدلة الجديدة
11معامل العلوم الصحية

٢5٢قاعات المحاضرات
11قاعات بحث لكلية الطب
3معامل الصيدلة القديمة

٩معامل الفيزياء
٢معامل العالج الطبيعي
1معامل العلوم الرياضية

443اإلجمالي
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