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كلمة العدد
طالبنا الأعزاء، طالباتنا العزيزات،، 

ي�صعدنا اأن نرحب بكم يف العدد ال�صابع ع�رش من ن�رشة �صوؤون الطالب، التي ي�صدرها قطاع �صوؤون الطالب باجلامعة مرتني خالل الف�صل   

الدرا�صي، والتي نحاول من خاللها ت�صليط ال�صوء على الأن�صطة والفعاليات التي يقيمها قطاع �صوؤون الطالب مبختلف اإداراته واأق�صامه ومراكزه، 

واإلقاء ال�صوء كذلك على اجلهود التي يبذلها طالب اجلامعة �صواء على م�صتوى امل�صاركة وامل�صاهمة الفعالة يف الأن�صطة اأو على م�صتوى التطوع يف 

تنظيم هذه الفعاليات داخل اجلامعة وخارجها، حيث يلعب الطلبة دورا رياديا يف جميع الأن�صطة التي من �صاأنها خدمة املجتمع اجلامعي، ون�رش 

الوعي الثقايف ، وذلك من خالل التنظيمات الطالبية املختلفة مثل الأندية الطالبية وغريها.

وي�صلط هذا العدد ال�صوء على العديد من الأن�صطة والفعاليات التي نظمها قطاع �صوؤون الطالب باجلامعة ومنها : اللقاء الثالث لقطاع   

�صوؤون الطالب، حيث ك�صف الدكتور عمر الأن�صاري خالل اللقاء عن اإعادة هيكلة القطاع مبا يف ذلك من تعيني ثالثة م�صاعدين لنائب رئي�س اجلامعة 

ل�صوؤون الطالب وهم : ال�صيد عبداهلل ال�صنظور اليافعي، وال�صيدة هيا العطية، وال�صيد �صون دوملن، وبهذه املن�صابة نتقدم لهم جميعا بجميل التهنئة 

ونتمنى لهم التوفيق والنجاح يف مهامهم.

كما ا�صت�صاف القطاع موؤخرا اجتماع عمداء القبول والت�صجيل بدول جمل�س التعاون اخلليجي مب�صاركة نحو 27 جامعة خليجية ، وركزت   

حماور هذا الجتماع على اأربعة حماور رئي�صية وت�صمل: القبول والت�صجيل، الإر�صاد الأكادميي، التوا�صل مع الطلبة، والأنظمة التقنية امل�صتخدمة يف 

جمال القبول والت�صجيل.

وميكنكم من خالل ت�صفح العدد من الطالع على الفعاليات والأخبار الأخرى ولعل من اأبرزها ا�صت�صافة مركز الإر�صاد الطالبي لليوم   

العاملي لل�صحة النف�صية، و مبادرة حملة »لجئ ولكن« وهي حملة نظمها فريق من طالب جامعة قطر وتهدف اإىل اإحياء اجلانب الإن�صاين حول 

معاناة الالجئني ال�صوريني، وتنظيم اإدارة الأن�صطة الطالبية للملتقى ال�صنوي لالأندية الطالبية والذي �صارك فيه نحو 35 ناديا ومنتخبا ريا�صيا، 

واإطالق �صندوق الطلبة برناجما جديدا للت�صغيل الطالبي، وتنظيم مركز دعم تعلم الطالب لور�صة عمل تناولت الطرق الفعالة يف تدوين املحا�رشات.

ويف اخلتام، ندعوكم لقراءه هذا العدد والذي يزخر بالأخبار والفعاليات وور�س العمل واملقالت املتنوعة ، كما نحثكم على امل�صاركة يف   

العدد القادم بكتابة مقالت هادفة ترثي احلياة والأن�صطة الطالبية واخلدمات يف جامعة قطر واإر�صالها لنا على الربيد الإلكرتوين:

 sa-newsletter@qu.edu.qa 

ودمتم يف رعاية اهلل ،، 

د. عمر األنصاري
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطالب
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فـعالـيـات

الهيكلة اجلديدة فقد مت تعيني  وبناء على 

الرئي�س  لنائب  م�صاعداً  دوملن  �صون  ال�صيد 

ال�صنظور  عبداهلل  وال�صيد  والت�صجيل،  للقبول 

للحياة  الرئي�س  لنائب  م�صاعداً  اليافعي 

العطية  هيا  وال�صيدة  واخلدمات،  الطالبية 

الطلبة،  وتطوير  لدعم  الرئي�س  لنائب  م�صاعداً 

لتلبي  الهيكلة اجلديدة جاءت  اأن  اإىل  م�صريا 

الكبري ملراكز  التو�صع  ا�صتيعاب  اإىل  احلاجة 

الطلبة. �صوؤون  واإدارات قطاع 

الثالث لقطاع �صوؤون  اللقاء  جاء ذلك يف 

الثالثاء املوافق  الذي نظم يوم  الطالب 

ابن  بقاعة   2013 �صهر نوفمرب  للخام�س من 

اإىل  ت�صليط ال�صوء على  خلدون، والذي هدف 

املن�رشمة،  ال�صنة  القطاع خالل  اأهم ما حققه 

التي ي�صعى  والإعالن عن اخلطط والربامج 

امللتقى مبثابة  يعد  ، كما  اإىل حتقيقها  القطاع 

�صوؤون  العاملني يف قطاع  التوا�صل بني  ج�رش 

الإدارات والأق�صام  الطالب على اختالف 

بها. يعملون  التي  الإدارية 

�صوؤون  الدكتور عمر على حر�س قطاع  و�صدد 

للطالب  اأف�صل اخلدمات  تقدمي  الطالب على 

، و�رشورة  بغية جناحهم يف احلياة اجلامعية 

التغيريات  ومواكبة  الطلبة  احتياجات  تلبية 

 ، الطلبة  اأعداد  الأخرية وتزايد  اجلامعية 

بخربات  ا�صتعانت  اجلامعة  اأنه  مو�صحا 

من  اأع�صاء  مب�صاعدة  متخ�ص�صة  خارجية 

وتقييم  مراجعة  على  القطاع عملت  داخل 

ر�صالة  ليحقق  وتطويره  القطاع  العمل يف 

التعليمية. اجلامعة 

ك�شف الدكتور عمر الأن�شاري نائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤون الطالب عن عدد من التغيريات 

يف الهيكل الإداري لقطاع �شوؤون الطالب، حيث متت اإعادة هيكلة القطاع لي�شبح يف 

ثالث فئات رئي�شية، مبينا اأن هذه الفئات تتكون من: اأول القبول والت�شجيل، وثانيا 

احلياة الطالبية واخلدمات ، وثالثا دعم وتطوير الطلبة.

خالل اللقاء الثالث لقطاع شؤون الطالب

الدكتور عمر األنصاري يستعرض الهيكلة الجديدة لقطاع 
شؤون الطالب
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اأن قطاع  الأن�صاري  الدكتور عمر  واأكد 

�صوؤون الطالب يعمل ب�صكل دوؤوب من خالل 

ال�صتفادة من جميع اخلربات واملهارات 

بيئة جامعية  اأجل خلق  العاملة فيه، وذلك من 

مهاراتهم  تطوير  خاللها  من  الطالب  ي�صتطيع 

ر�صالة قطاع  اأن  اإىل  وتنميتها، م�صريا 

الطالب  اأداء  الطلبة تتمثل يف حت�صني  �صوؤون 

على  املحافظة  مع  النجاح  على  وم�صاعدتهم 

املطلوبة. الأكادميية  املعايري 

الأ�صتاذة هناء عمر مدير  األقت  من جانبها 

فيها  كلمة حتدثت  الطالبي  الإر�صاد  مركز 

التي قامت بها جلنة  والور�س  الفعاليات  عن 

الطالب  �صوؤون  والتدريب يف قطاع  التطوير 

ا�صتمرار  اأكدت  احلالية، حيث  ال�صنة  خالل 

حيث   ، للموظفني  املهنية  اجلل�صات  تنظيم 

الإيجابية  مو�صوع  الأوىل  اجلل�صة  �صتتناول 

الثانية �صغوط  اجلل�صة  و�صتناق�س   ، احلياة  يف 

بالإ�صاف  عليها،  والتغلب  واحلياة  العمل 

تعريفية  ولقاءات  القراء  اأف�صل  فعالية  اإىل 

والتي  الطالب،  �صوؤون  لقطاع  اجلدد  للمن�صمني 

املطلوبة  املعرفة  املوظف  اك�صاب  اإىل  تهدف 

كل  وطبيعة  املختلفة  القطاع  واأق�صام  باإدارات 

اإدارة.

تفاعلي  ن�صاط  تنظيم  اللقاء مت  وعلى هام�س 

املوظفني  تق�صيم  بعنوان »�رش متيزنا« حيث مت 

ا�صم من  اإىل جمموعات حتمل كل جمموعة 

اأن تقوم  اأ�صماء مناطق ومدن دولة قطر، على 

التي متيزهم يف  ال�صفة  بكتابة  كل جمموعة 

الن�صاط، مت  قطاع �صوؤون الطالب. ويف ختام 

احل�صور،  اأمام  وا�صتعرا�صها  الإجابات  جمع 

الإجابات  لتنوع  �صعادتهم  اجلميع  اأبدى  حيث 

وتفاوتها، الأمر الذي ي�صب يف رقي ومتيز 

الطالب. �صوؤون  قطاع 



فـعالـيـات

وتناول الجتماع خم�صة حماور رئي�صة وهي 

: حمور قبول الطالب، حمور ت�صجيل الطالب، 

حمور التوا�صل الطالبي، حمور الإر�صاد 

الأكادميي، واأخريا حمور الأنظمة التقنية 

امل�صتخدمة يف جمال القبول والت�صجيل يف 

جامعات دول جمل�س التعاون اخلليجي.

كما قدم امل�صاركون يف الجتماع عددا 

من العرو�س املتنوعة، يف جمالت القبول 

والت�صجيل تناولت عددا من الق�صايا الهامة ، 

املتعلقة بتجارب خمتلف اجلامعات اخلليجية، 

وذلك لالطالع عليها عن كثب، وتبادل اخلربات، 

بني امل�صاركني ومن �صمن املوا�صيع التي 

تطرقت لها العرو�س: الإر�صاد الأكادميي ، 

التوا�صل الطالبي ، املنح الدرا�صية ، التعرث 

اجلامعي والقبول اللكرتوين.

كما ح�رش عدد من منت�صبي قطاع �صوؤون 

الطالب من اإدارات القبول والت�صجيل واخلدمات 

الطالبية عددا من العرو�س التقدميية لأوراق 

العمل املقدمة من اجلامعات امل�صاركة، حيث 

ت�صنى لهم ال�صتفادة وتبادل النقا�صات واخلربات 

مع عمداء القبول والت�صجيل امل�صاركني يف 

الجتماع.

ويف تعليق له على احلدث قال الأ�صتاذ نا�رش 

املري مدير اإدارة الت�صجيل اأن الجتماع كان 

فريداً من نوعه من خالل اإتاحة الفر�صة ملن 

يرغب يف تقدمي ورقة عمل من موؤ�ص�صات 

التعليم العايل بدول جمل�س التعاون حيث 

متت امل�صاركة بتقدمي مو�صوع يتعلق بالقبول 

والت�صجيل، وذلك يف اإطار ال�صعي لتعزيز وتطوير 

املهارات الرتبوية والتعليمية للم�صاركني يف 

الجتماع، وتوفري بيئة منا�صبة ت�صاهم يف 

تبادل اخلربات والتجارب الناجحة والعمل 

على تبنيها على م�صتوى اجلامعات امل�صاركة ، 

واأ�صاف املري اأن وقائع الجتماع ت�صمنت عدد 

من العرو�س التقدميية واأوراق العمل لأف�صل 

املمار�صات واخلربات والتجارب الناجحة يف 

عدد من جامعات دول جمل�س التعاون اخلليجي 

حيث هدفت هذه العرو�س اإىل تعزيز وتطوير 

املهارات الرتبوية والتعليمية للم�صاركني يف 

الجتماع، وتوفري بيئة منا�صبة ت�صاهم يف 

تبادل اخلربات والتجارب الناجحة والعمل على 

تبنيها على م�صتوى اجلامعات امل�صاركة.

التوصيات واالقتراحات 
وعن التو�صيات التي اأ�صدرها الجتماع يف 

جل�صته الأخرية قال املري اأن اللجنة و�صت 

على تنظيم اجتماعات دورية للموظفني 

املتخ�ص�صني يف القبول والت�صجيل وعمل 

عدد من ور�س العمل والزيارات بني جامعات 

دول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك بهدف 

تبادل اخلربات والآليات يف اأنظمة الت�صجيل 

والقبول امل�صتحدثة ، بالإ�صافة اإىل التو�صية 

على ا�صتقطاب اخلربات العلمية اخلارجية 

الطالب  �شوؤون  قطاع  ا�شت�شاف  م�شاركًا من 27 جامعة خليجية،   40 نحو  مب�شاركة 

بجامعات  والت�شجيل  القبول  عمداء  للجنة  ع�رش  الثاين  الجتماع  قطر  بجامعة 

وموؤ�ش�شات التعليم العايل بدول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك خالل الفرتة من 29- 

30 من �شهر �شبتمرب املا�شي بفندق �شانت ريج�س مبدينة الدوحة.

بمشاركة سبعة وعشرين جامعة خليجية

قطاع شؤون الطالب يستضيف  اجتماع عمداء القبول 
والتسجيل بدول مجلس التعاون

4
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يف جمال القبول والت�صجيل بالإ�صافة اإىل 

الهتمام بالتن�صيق مع املنظمات الدولية 

التي تهتم يف مو�صوع القبول والت�صجيل ل�صرب 

خربتها وال�صتفادة من معايريها وقد مت حتديد 

موعد لالجتماع القادم للجنة عمداء القبول 

العايل  التعليم  والت�صجيل بجامعات وموؤ�ص�صات 

بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

المشركين  وآراء  انطباعات 
اأذهان  انطباعا ح�صنا يف  ترك الجتماع 

امل�صاركني ملا لقوه من ح�صن  ال�صيوف 

الدكتور  تنظيم، حيث وجه  ، وح�صن  �صيافة 

القبول  البادي عميد عمادة  عبد اهلل بن حمد 

خال�س  قابو�س  ال�صلطان  بجامعة  والت�صجيل 

على جميل  املنظمة  اللجنة  اإىل  �صكره 

اجلهود  ثمن  كما   ، لالجتماع  ا�صت�صافتها 

التي بذلت والتي �صاهمت يف جناحه، 

الجتماع  اإليها  خل�س  التي  بالنتائج  واأ�صاد 

التي مت التفاق عليها يف نهايته. والقرارات 

الزامل عن  الدكتور حممد  اأعرب  من جهته 

ال�صكر لإخواننا يف  ال�صكر كل   « �صكره قائال 

وال�صيافة  ال�صتقبال  ح�صن  على  قطر  دولة 

» ومتنى  منهم  ذلك مب�صتغرب  ولي�س  والتنظيم 

اأن تتاح له الفر�صة لزيارة قطر مرة اأخرى ، 

اأوراق  الذين قدموا  للزمالء  ال�صكر  كما وجه 

الذي  اجليد  والتفاعل  امل�صاركة  على  العمل 

اأهداف الجتماع. اأ�صهم يف حتقيق 

ال�صمري  ال�صيد طالل بن خليل  تقدم  وبدوره 

ملجل�س  العامة  بالأمانة  التعليمية  الإدارة  من 

بخال�س  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

حفاوة  على  لالجتماع  املنظمة  للجنة  �صكره 

تواجده يف  ال�صيافة خالل  ال�صتقبال وكرم 

»ال�صكر مو�صول  قائال  واأ�صاف  دولة قطر، 

والرتتيب  الإعداد  اللجنة على ح�صن  لأمانة 

لالجتماع«.

اأن اجلامعات امل�صاركة يف  اإىل  ي�صار 

الكويت،  : جامعة قطر، جامعة  الجتماع هي 

الطائف، جامعة  القرى، جامعة  اأم  جامعة 

الإمام حممد  العربي، جامعة  جازان، اخلليج 

�صعود،  امللك  الإ�صالمية، جامعة  �صعود  بن 

بنت  نورة  المرية  البحرين، جامعة  جامعة 

امللك  جامعة  الق�صيم،  جامعة  عبدالرحمن، 

امللك  جامعة  قابو�س،  ال�صلطان  جامعة  خالد، 

بن  �صلمان  جامعة  تبوك،  جامعة  في�صل، 

جامعة  ال�صمالية،  احلدود  جامعة  عبدالعزيز، 

للبرتول واملعادن،  امللك فهد  اجلوف، جامعة 

جامعة  جنران،  جامعة  املجمعة،  جامعة 

الباحة، جامعة حائل، جامعة  الدمام، جامعة 

جامعة  الإ�صالمية،  اجلامعة  العزيز،  عبد  امللك 

الق�صيم.

والت�صجيل القبول  لعمداء  جماعية  �صورة 
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وتهدف الفعالية اإىل تعريف الطلبة بالأندية 

واأهدافها، وفتح الباب اأمامهم لاللتحاق بالنادي 

الطالبي الذي يطمحون اإىل الن�صمام اإليه، حيث 

جتتمع جميع الأندية بجامعة قطر كي تعرف 

بنف�صها وباأهدافها واإجنازاتها، ومتنح ع�صويتها 

ملزيد من الأع�صاء ، كما تهدف اإىل دعم الن�صاط 

غري الأكادميي لطالب وطالبات اجلامعة، 

ما ُي�صاعدهم على تطوير مهاراتهم القيادية 

وال�صخ�صية، واإتاحة الفر�صة لعر�صها عن طريق 

املعار�س وامل�صابقات.

ويعد ا�صتحداث اأندية جديدة يف جامعة قطر 

خطوة تتزامن مع توجهات اجلامعة نحو تفعيل 

دور الطالب يف اتخاذ القرارات، وت�صجيع حرية 

الراأي ودعم احلركة الإبداعية. ومن الأندية التي 

مت ا�صتحداثها موؤخرا نادي التايكواندو الذي 

يهدف اإىل تعزيز روح الألفة بني الطلبة، وتن�صيط 

حياتهم الدرا�صية من خالل مترين العقل واجل�صم 

بتدريب الطلبة على ريا�صة التايكواندو لتكوين 

فريق مميز للجامعة ميثلها يف املناف�صات 

املحلية والدولية ، واإعدادهم الإعداد اجليد من 

خالل مدربني متخ�ص�صني يف هذه الريا�صة.

ومن �صمن الأندية املميزة النا�صئة نادي »عرب 

جانب« والذي يخت�س بتعزيز اللغة العربية من 

خالل حتقيق التوا�صل بني الطلبة غري الناطقني 

باللغة العربية مع زمالئهم من الطلبة الناطقني 

بها، بهدف حتقيق التنوع الثقايف بني الطلبة 

والندماج الفعال بينهم، كما ي�صاهم النادي 

يف ن�رش اللغة العربية وثقافتها، وذلك بتعليمها 

للراغبني بذلك يف رحاب احلرم اجلامعي.

ومن �صمن اجلمعيات امل�صاركة يف امللتقى 

جمعية املهند�صني القطريني التي تهدف اإىل 

تهيئة البيئة املنا�صبة وتوفري الإمكانات لطلبة 

كلية الهند�صة لالإبداع وخدمة املجتمع مبا 

يحقق ر�صالة الكلية، كما تهدف اإىل تكوين 

جتمع هند�صي يربط الطلبة باملجال الهند�صي 

واملهند�صني على م�صتوى الدولة، وتطوير مهارات 

الطلبة وحتفيزهم على الإبداع والبتكار ، اإ�صافة 

اإىل ن�رش الوعي لدى طالب املدار�س باأهمية 

�صاتها. الهند�صة وخمتلف تخ�صَ

يذكر اأن الأندية الطالبية واملنتخبات الريا�صية 

هي منظمات طالبية تقع حتت اإ�رشاف اإدارة 

الن�صطة الطالبية، وتلعب دوراً هامًا يف بناء 

خربة تعليمية وحياتية لدى الطلبة وتتيح لهم 

الفر�صة ملمار�صة اأن�صطة غري اأكادميية ت�صاعدهم 

على الندماج يف جمتمع اجلامعة مع زمالئهم 

الذين يت�صاركون معهم نف�س الهتمامات ، وتدعم 

كذلك فر�س تطويرية غنية ت�صاهم يف فهم كيفية 

العمل كما ت�صاعد على �صقل بع�س املهارات 

بطريقة عملية مثل التوا�صل والعمل اجلماعي 

والقيادة بحيث يتم من خالله اكت�صاف وا�صتثمار 

املواهب والطاقات.

الطالبية  الأن�شطة  اإدارة  نظمت  ريا�شيا  ومنتخبا  ناديا  وثالثني  خم�شة  مب�شاركة 

بجامعة قطر فعاليات امللتقى ال�شنوي لالأندية الطالبية واملنتخبات الريا�شية، وذلك 

ملدة ثالثة اأيام خالل الفرتة ما بني 7 اإىل 9 من �شهر اأكتوبر املا�شي يف مباين الأن�شطة 

الطالبية، و�شط ح�شور لفت من قبل طالب وطالبات اجلامعة.

 بمشاركة خمسة وثالثين ناديا ومنتخبا رياضيا 

إدارة األنشطة تنظم الملتقى السنوي لألندية الطالبية 
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ويف كلمته الرتحيبية بهذه املنا�صبة، قال د. عمر 

الأن�صاري نائب رئي�س اجلامعة ل�صوؤون الطالب: 

»ت�صعى اجلامعة دائما اإىل ا�صتغالل فر�س اللتقاء 

باأولياء الأمور وذلك من خالل �صعي اجلامعة 

الدوؤوب اإىل خلق قنوات ات�صال جديدة ت�صب يف 

م�صلحة الطالب. ويعترب هذا اللقاء فر�صة جيدة 

لاللتقاء باأولياء الأمور عن كثب واطالعهم على 

كافة جوانب احلياة اجلامعية لأبنائهم«. 

واأ�صاف قائال: »يهدف هذا اللقاء اإىل خلق �رشاكة 

وا�صحة بني اجلامعة واأولياء الأمور والتي من 

�صاأنها اأن تخلق تعليمًا نوعيًا متميزاً ُيرثي 

اجلانب الأكادميي واملهني وال�صخ�صي لدى 

الطلبة وهو ما ي�صب يف جوهر اهتمام اجلامعة 

ور�صالتها الرامية اإىل تخريج اأفراد قادرين على 

خدمة وطنهم يف كافة املجالت«. 

وبدورها قالت د. اإميان م�صطفوي عميد كلية 

الآداب والعلوم: »ت�صعى جامعة قطر دائمًا اإىل 

خلق فر�س فريدة لطلبتها املنت�صبني وذلك من 

خالل تنظيم اأن�صطة ل �صفية تهدف اإىل �صقل 

مهارات الطلبة وتعّدهم ب�صكل عملي وعلمي 

خلو�س معرتك �صوق العمل يف امل�صتقبل«. 

واأ�صافت م�صطفوي قائلة:« ندعو الطلبة اإىل 

امل�صاركة يف الأن�صطة النوعية التي تقيمها 

اجلامعة كما نحثهم على التوا�صل مع املر�صدين 

الأكادمييني وذلك من اأجل اختيار التخ�ص�س 

واملواد املنا�صبة«. 

ويف لقاءات جانبية مع اأولياء اأمور الطلبة، قال 

ويل اأمر الطالبني حممود وعبدالكرمي حممد من 

كلية الهند�صة: »ن�صكر جامعة قطر على اإتاحتها 

هذه الفر�صة الفريدة وهذا التنظيم الرائع، وهو 

ما يدّل على مدى حر�س اجلامعة للتوا�صل مع 

اأولياء اأمور الطلبة والرتقاء بعملية التعليم يف 

دولة قطر«. 

اأما ويل اأمر الطالبة رغد نزار عي�صى من كلية 

الآداب والعلوم فقال: »ي�صكل هذا اللقاء التعريفي 

بداية خري لبنتي يف هذا ال�رشح التعليمي الرائد 

وقد اأجاب ال�صادة احل�صور على جميع الأ�صئلة 

التي كنت اأوّد طرحها واأوّد اأن اأ�صكر جميع 

القائمني على تنظيم هذه الفعالية ال�صنوية«. 

من اجلدير بالذكر اأن برنامج اأولياء اأمور الطلبة 

تتمثل ر�صالته يف تي�صري وتطوير ودعم العالقات 

الدائمة بني اجلامعة واأولياء الأمور وم�صاعدتهم 

لي�صبحوا �رشكاء اجلامعة يف العملية التعليمية 

والتطويرية لطلبة جامعة قطر مما يدعم املهمة 

التعليمية للجامعة. 

تعترب وحدة برنامج اأولياء الأمور بوابة التوا�صل 

بني اجلامعة واأولياء الأمور، وتقدم خدمات 

عديدة ، منها تعريفهم باخلدمات املقدمة 

للطالب والإجابة على ا�صتف�صاراتهم وتنظيم 

لقاءات دورية معهم وغريها من اخلدمات، وذلك 

يف �صبيل تعزيز دور اأولياء الأمور يف املجتمع 

اجلامعي لدعم جناح وتطور الطلبة. 

واجلدير بالذكر باأن ن�صبة ر�صا اأولياء الأمور عن 

الفعالية عالية جدا »95.9%« مما يحفز العاملني 

يف برنامج اأولياء الأمور لبذل املزيد من اجلهد 

لتطوير هذه الفعالية.

نّظمت وحدة برنامج اأولياء الأمور اللقاء ال�شنوي لأولياء اأمور الطلبة اجلدد املقبولني 

يف الف�شل الدرا�شي خريف 2013 يوم الأثنني املوافق 2 �شبتمرب 2013. ويهدف هذا 

اللقاء اإىل تعريف اأولياء الأمور باخلدمات والأن�شطة اجلامعية التي تقدمها اجلامعة 

الأمور يف  اأولياء  اأ�شئلتهم وا�شتف�شاراتهم لتفعيل دور  الإجابة عن  للطلبة ف�شاًل عن 

حياة اأبنائهم اجلامعية.  

اللقاء التعريفي ألولياء أمور الطلبة الجدد



8

فـعالـيـات

وتوزعت اأن�صطة الفعالية يف كل من مباين الأن�صطة 

الطالبية بنني وبنات، ومبنى كلية العلوم والآداب 

اإ�صافة  بنات،  والقت�صاد  الإدارة  كلية  ومبنى 

الإ�صالمية،  والدرا�صات  ال�رشيعة  كلية  مبنى  اإىل 

وجممع املطاعم، ومبنى كلية الإدارة والقت�صاد 

بنني.

وجاءت فكرة احلملة بهدف اإحياء اجلانب 

الإن�صاين ورفع الوعي املجتمعي يف جامعة قطر 

حول معاناة الالجئني ال�صوريني، ومّد يد العون 

وامل�صاندة لهم عن طريق جمع التربعات، حيث 

قام اأع�صاء الفريق بتنظيم �صوق خريي وفتح 

�صناديق جلمع التربعات، كما قام اأع�صاء الفريق 

بالتعريف بحملة ليان ال�صبابية لدعم الالجئني 

ال�صوريني.

ورافقت احلملة عدة م�صابقات منها : م�صابقة » 

الن�صتغرام » والتي تتم امل�صاركة فيها عن طريق 

التقاط �صورة كل يوم تخ�س املو�صوع ال�صوري، 

وم�صابقة خا�صة بالر�صم، تتم امل�صاركة فيها من 

خالل ر�صم لوحات فنية تعك�س اأو�صاع الالجئني 

ال�صوريني، ومت عر�س ال�صور والر�صومات يف 

اليوم اخلتامي للفعالية مبعر�س خا�س اأقيم لهذا 

الغر�س بقاعة ابن خلدون.

حضور كبير وفقرات متعددة 
خالل اليوم الختامي

اختمت فعاليات احلملة يوم اخلمي�س املوافق 

26 من �صهر �صبتمرب املا�صي بقاعة ابن خلدون، 

وح�رش يوم اخلتام كل من الأ�صتاذة : اجلازي 

فطي�س املري مدير اإدارة الأن�صطة الطالبية ، 

والأ�صتاذة منرية العلي رئي�س مركز التطوع 

واخلدمة املجتمعية وممثل حملة »ليان« الأ�صتاذ 

عادل لمي، اإ�صافة اإىل ح�صد غفري من منت�صبي 

اجلامعة والطلبة.

وتخللت الفعالية عدة فقرات، حيث افتتحت 

بتالوة اآيات من الذكر احلكيم قراأها الطالب 

حممد اأبر�س ، ثم األقى الأ�صتاذ عادل لمي - 

ممثل حملة »ليان« - كلمة بداأها بالتعريف 

باحلملة واأو�صح خالل كلمته اأن هذه احلملة 

حملة �صبابية خليجية متنوعة الأغرا�س 

وم�صتقلة، تهدف اإىل م�صاعدة الالجئني ال�صوريني 

يف �صمال لبنان، واحتوائهم، واإدخال ال�رشور 

عليهم ، وتقدمي الدعم الإن�صاين لهم عن طريق 

جمع التربعات من اأجل الإغاثة املبا�رشة 

وال�صكنية والطبية. 

واأو�صح عادل لمي اأنه تتم م�صاعدة الالجئني 

ب�صكل م�صتمر عن طريق زيارة فريق للعائالت 

بغية التعرف على اأحوالهم واإي�صال التربعات 

لهم، واأو�صح اأن ا�صم احلملة »ليان« هو ا�صم طفلة 

�صورية لجئة كانت تعاين من مر�س مزمن يف 

القلب ما جعلها يف اأم�س احلاجة اإىل الدواء، 

حيث طلبت امل�صاعدة من الكويت وحني و�صل 

الدواء كانت قد فارقت احلياة ، ومن هنا جاءت 

فكرة احلملة لإنقاذ اأمثال »ليان« ، كما حتدث 

عن اأو�صاع الالجئني ال�صوريني يف املخيمات 

، وا�صتعر�س بع�س مواقف وم�صاهد املعاناة 

تحت شعار »الجئ ولكن«

ودعم  لمساندة  تطوعية  حملة  ينظم  التطوع  مركز 
السوريين الالجئين 

قام مركز التطوع واخلدمة املجتمعية باإدارة الأن�شطة الطالبية بتنظيم فعالية تهدف اإىل 

تقدمي الدعم وامل�شاندة لالجئني ال�شوريني حتت �شعار »لجئ ولكن«. وقد متت الفعالية 

بالتعاون مع حملة ليان .. الالجئ ال�شوري اإن�شان، وحتت مظلة الهالل الأحمر القطري، 

وا�شتمرت الفعالية ملدة اأ�شبوع كامل خالل الفرتة ما بني 22-25 �شبتمرب 2013.
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اليومية يف املخيمات.

وبدوره حتدث الدكتور حممد النعيمي عن 

الأو�صاع ال�صورية ، مو�صحا اأنه كان يف �صوريا 

قبل اأيام والأو�صاع هناك ل ميكن اأن يت�صورها 

اإل من عاي�صها، واأّن ما تنقله و�صائل الإعالم هو 

�صيء ب�صيط من الواقع املوؤمل كما وجه ال�صكر 

والعرفان لدولة قطر حكومة و�صعبا على الدعم 

املادي واملعنوي لل�صوريني ولكل من �صاهم يف 

تقدمي امل�صاعدة وامل�صاندة لل�صعب ال�صوري. 

واأكد الدكتور حممد اأنه رغم كل الأمل والدموع 

، فهناك اأمل يهوِّن جميع امل�صائب، واأن ما 

يح�صل يف �صوريا هو اأمر رباين واأ�صاف : 

» ر�صالتي لكم اأن ل تهنوا ول حتزنوا وثقوا 

بالّن�رش فنحن منت�رشون باإذن اهلل » معتربا ما 

تقوم به حملة - »لجئ ولكن« جهاد على غرار 

حملة ليان التي �صدت ثغرة كبرية يف لبنان، 

ويف ختام كلمته �صكر رئي�س مركز التطوع 

واخلدمة املجتمعية بجامعة قطر الأ�صتاذة 

منرية العلي على تذليل جميع ال�صعاب 

حل�صوره هذه الفعالية.

كما قدم ال�صباب املتطوعون يف احلملة 

عر�صا يت�صمن م�رشحية رائعة حتت �صعار 

» �صهيد على الهواء« تناولت الواقع ال�صوري 

بكل جتلياته ، حيث انطلقت امل�رشحية مب�صهد 

قتايل يعك�س املعارك الدائرة يف �صوريا وما 

تخلفه هذه املعارك من �صحايا اأطفال واأبرياء 

، كما تطرقت امل�رشحية اإىل و�صائل الإعالم 

وتزييفها للحقائق اإ�صافة اإىل ق�صايا التعذيب 

يف املعتقالت وغريها، واختتمت امل�رشحية 

مب�صهد يعك�س معاناة جميع فئات املجتمع 

ال�صوري مثل الأطفال وال�صيوخ والن�صاء، والأ�رش 

ال�صورية، وعك�س امل�صهد مدى ال�صرب والعزمية 

على الن�رش التي يتحلى بها ال�صعب ال�صوري 

رغم كل الأمل.

 كما تخلل الأوبريت ق�صيدة ل�صاعر اجلامعة 

تناولت واقع الأمة العربية، كما عر�س فلم 

ق�صري من اإخراج الطالب اأحمد ح�صن اأعده 

اإىل مناظرة  خ�صي�صا للفعالية، بالإ�صافة 

اأعدها نادي املناظرات باجلامعة بني فريق 

موؤيد واآخر معار�س للتنمية امل�صتدامة داخل 

خميمات الالجئني، وذلك من خالل فتح اأ�صواق 

ت�صغيل وغريها. وموؤ�ص�صات 

كما �صملت الفعالية مزادا على قطع فنية ر�صمها 

طالب وطالبات جامعة قطر وتربعوا بها لدعم 

احلملة، وبيعت اللوحة الأوىل ملهى الهاجري 

مببلغ 3600 ريال، فيما بيعت اللوحة الثانية 

للطالب �صائد الدليمي مببلغ 2500 ريال ، 

وكذلك بيع يف املزاد جم�صم خلريطة �صوريا 

مببلغ 3000 ريال.

واأختمت فقرات الفعالية بفقرة للمبادرات 

قدمها رئي�س حملة »لجئ ولكن« الطالب 

�صلمان البدري، اأكد خاللها اأن هدف احلملة 

لي�س حم�صورا يف جمع التربعات فقط واإمنا 

يف تقدمي مبادرات ت�صاهم يف مّد يد العون 

للالجئني ال�صوريني ب�صكل م�صتمر، كما تن�صط 

امل�صاعر الإن�صانية جتاه الالجئني واختتم 

مداخلته قائال : »ر�صالتنا هي: قبل الدين 

والوطن والنتماء ، اأنا اإن�صان« .
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قام مركز الإر�صاد الأكادميي وا�صتبقاء الطالب 

بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم بتنظيم 

فعالية ترحيبية لطالب الكلية امل�صتجدين حتت 

�صعار »هال وغال«،  وتهدف الفعالية اإىل تعريف 

الطلبة اجلدد بالربامج التي تقدمها الكلية 

لطالبها، اإ�صافة اإىل التعريف مبكتب الإر�صاد 

الأكادميي ووحدة الدعم الطالبي بكلية الآداب 

والعلوم، واأق�صام الكلية املختلفة و�رشوط 

اللتحاق بها. 

وتخلل الفعالية م�صاركات فعالة من قبل 

م�صوؤويل الكلية وموظفيها ، حيث قالت د. اإميان 

م�صطفوي يف كلمة لها باملنا�صبة اإن الكلية 

ا�صتقطبت هذا العام اأكرب دفعة من الطلبة اجلدد 

منذ اإن�صائها، حيث و�صل اإجمايل عدد الطلبة 

اأكرث من ثمانية اآلف طالبا وطالبة موزعني 

على خمتلف برامج الكلية.

من جانبها رحبت الأ�صتاذ وداد الكواري 

مدير مكتب الإر�صاد الأكادميي لكلية الآداب 

والعلوم بالطلبة اجلدد ، كما �رشحت لهم الهدف 

الرئي�صي من الفعالية واملتمثل يف التعرف 

على الطلبة اجلدد وتعريفهم بالكلية وخدماتها 

واجلامعة ب�صكل عام... موؤكدة يف هذا ال�صدد 

على اأهمية دور الإر�صاد الأكادميي يف الكلية 

واملتمثل يف م�صاعدة الطالب منذ دخوله 

اجلامعة وحتى تخرجه منها.

و�صاركت يف الفعالية اأجنحة واأق�صام خمتلفة 

يف الكلية منها الأق�صام الأدبية والعلمية 

وبرنامج التميز الأكادميي ، كما �صارك يف 

الفعالية مراكز واأق�صام خمتلفة باجلامعة مثل 

: رابطة خريجي جامعة قطر، ومركز الإر�صاد 

الأكادميي ، ومركز اخلدمات املهنية وغريها.

وحتقيقا لهدف الفعالية فقد نظمت الكلية عددا 

من الأن�صطة للطالب لتعريف بع�صهم ببع�س، 

بالإ�صافة اإىل تعريفهم ب�رشوط القبول وكيفية 

جتنب احل�صول على الإنذارات الأكادميية، كما 

مت تعريفهم باحلياة اجلامعية و�صبل النجاح 

يف درا�صتهم الأكادميية، اإ�صافة اإىل عر�س عدد 

من املراكز اخلدمية التي توفرها الكلية لطلبتها 

واإتاحة الفر�س لهم لطرح ا�صتف�صاراتهم 

واأ�صئلتهم.

»هال وغال« فعالية ترحيبية لطلبة اآلداب والعلوم المستجدين

نظمها مركز اإلرشاد األكاديمي واستبقاء الطالب
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يف خطوة لتعزيز التوا�صل والطالع على 

متطلبات �رشيحة مهمة من الطالب، قام 

ال�صيد عبداهلل ال�صنظور اليافعي م�صاعد نائب 

رئي�س اجلامعة للحياة الطالبية واخلدمات 

بجولة لالطالع على خدمة توفري املوا�صالت 

الداخلية للطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�صة، 

والتقى خالل اجلولة مع طلبة اجلامعة من 

هذه ال�رشيحة ، حيث بحث يف حوار مفتوح مع 

طلبة اجلامعة من ذوي الحتياجات اخلا�صة، 

عددا من املوا�صيع �صملت اآراءهم يف خدمة 

توفري املوا�صالت الداخلية و�صبل تطويرها، عرب 

مناق�صة مقرتحاتهم امل�صتقبلية بهذا اخل�صو�س.

وكانت اجلامعة وفرت موؤخرا عددا من حافالت 

النقل اخلا�صة واملزودة باأف�صل التجهيزات التي 

يحتاجها طلبة جامعة قطر من ذوي الحتياجات 

اخلا�صة، اأو الأ�صخا�س الذي لديهم ظروف خا�صة 

موؤقتة ليتمكنوا من التنقل بني املباين اجلامعية 

ب�صكل اأف�صل ، وهذه اخلدمة تقدمها اجلامعة جمانا.

وت�صعى اجلامعة من خالل توفري هذه اخلدمة اإىل 

تطوير ومالءمة البيئة اجلامعية، لتحقيق دمج 

الطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�صة يف احلياة 

اجلامعية اأكادمييا واجتماعيا.

وي�صار اإىل اأن عدد طلبة اجلامعة من ذوي 

الحتياجات اخلا�صة يبلغ حاليا حوايل 90 طالب 

وطالبة ملتحقني بتخ�ص�صات اجلامعة املختلفة، 

ويتم تطبيق جميع املعايري الأكادميية عليهم اأ�صوة 

بباقي الطلبة.

وتعد جامعة قطر من اأبرز اجلامعات الرائدة 

باملنطقة يف جمال دمج الطلبة ذوي 

الحتياجات اخلا�صة يف العملية التعليمية.

السيد عبداهلل الشنظور يتفقد المواصالت الداخلية لذوي 
الخاصة  االحتياجات 
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وخالل الجتماع اأو�صحت الأ�صتاذة ميمونة 

ال�صعدي رئي�س ق�صم املنح الدرا�صية اأن املنح 

الدرا�صية تعد ميزة تقدمها اجلامعة للطالب غري 

القطريني من املتقدمني للدرا�صة يف جامعة 

قطر ، وت�صمل ح�صول الطالب على تعليم جماين 

يف اجلامعة ومزايا اأخرى تعتمد على نوع 

املنحة و�رشوطها، مو�صحة اأن من مزايا تلك 

املنح توفري ال�صكن، واملوا�صالت للطالب ب�صكل 

جماين اإ�صافة اإىل تذاكر ال�صفر ال�صنوية وغري 

ذلك.

وبينت الأ�صتاذة ميمونة ال�صعدي اأن املنح 

الدرا�صية تنق�صم اإىل منح داخلية وهي املنح 

التي تقدمها اجلامعة للطلبة املوجودين يف 

دولة قطر واملقيمني مع اأ�رشهم وت�صمل الإعفاء 

من الر�صوم الدرا�صية، اأما املنح اخلارجية 

فهي املنح التي تقدمها اجلامعة للطلبة الذين 

يح�رشون للدولة بغر�س الدرا�صة يف اجلامعة، 

ويكونون على كفالتها وت�صمل بع�س املزايا 

الأخرى مثل ال�صكن اجلامعي وتذاكر ال�صفر 

والإعفاء من ر�صوم الكتب.

واأو�صحت اأن جامعة قطر تقدم عددا كبريا 

من املنح الدرا�صية للطالب من خمتلف اأنحاء 

العامل، منها: منح العامل الإ�صالمي والدول 

الأخرى، ومنح �صمو الأمري للتفوق العلمي، 

ومنح الأداء املتميز، ومنح اأبناء العاملني يف 

جامعة قطر ، اإ�صافة اإىل منح �صكان قطر، ومنح 

اأبناء القطريني ومنح اأبناء جمل�س التعاون 

اخلليجي وغريها.

كما حتدثت عن العقبات التي واجهها الق�صم يف 

ف�صل خريف 2013، ومن �صمنها : عدم اإكمال 

الطلب اللكرتوين ب�صكل �صحيح، بالإ�صافة 

اإىل �صعوبة التحقق من التحاق الطالب نظرا 

لرت�صيحه بال�صم فقط دون اأي معلومات اأخرى، 

وتر�صيح عدد اأكرث من املنح املخ�ص�صة، وعدم 

ا�صتيفاء �رشوط املنح اخلارجية والتي منها : 

اختبار اللغة الإجنليزية للطلبة املتقدمني على 

التاأ�صي�صي. كليات تتطلب اجتياز الربنامج 

كما اأكدت اأن اجلامعة توفر منحًا درا�صيًة 

للطالب اجلدد واملحولني يف مرحلة 

البكالوريو�س فقط، مو�صحة اأن احل�صول 

اجتماع بين قسم المنح الدراسية وممثلي سفارات دول 
العالم اإلسالمي

الإ�شالم  العامل  دول  �شفارات  ممثلي  مع  اجتماعا  القبول،  باإدارة  الدرا�شية  املنح  ق�شم  عقد 

لدى الدولة، وذلك يوم الثالثاء املوافق 8 من �شهر اكتوبر املا�شي مببنى القبول والت�شجيل، 

الدبلوما�شي يف عدد  ال�شلك  العاملني يف  ال�شعادة  اأ�شحاب  الجتماع عدد من  حيث ح�رش 

من �شفارات بلدانهم يف دولة قطر، بهدف التعريف باملنح الدرا�شية بجامعة قطر، وخطوات 

التقدمي اإ�شافة اإىل مناق�شة ال�شعوبات التي واجهت الق�شم خالل فرتة القبول املن�رشم خريف 

2013، والتفاق على اآلية لت�شهيل التوا�شل بني ق�شم املنح الدرا�شية وال�شفارات. 
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على هذه املنح يكون ب�صورة تناف�صية، حيث 

يحق للجامعة اختيار الطلبة الأحق باملنحة 

من الطلبة املر�صحني عن طريق ال�صفارة، 

واملتقدمني مبا�رشة ب�صفة �صخ�صية، مبينة 

اأنه ل يحق للطالب التقدم مرة اأخرى يف حال 

مت اإيقاف منحته الدرا�صية وذلك لعدم حتقيقه 

�رشوط ا�صتمرارية املنح الدرا�صية.

واأ�صافت اأن من �رشوط ا�صتمرارية املنح 

الدرا�صية اأن ل يقل عدد ال�صاعات املجتازة 

يف نهاية كل ف�صل درا�صي عن 15 �صاعة 

مكت�صبة، واأن ل يقل معدل الطالب الرتاكمي 

يف نهاية كل ف�صل درا�صي عن 4.00/2.50 

، على اأن تكون اأق�صى مدة يحق للطالب فيها 

الحتفاظ باملنحة هي املدة املحددة للتخرج 

من التخ�ص�س الأكادميي اإ�صافة اإىل الف�صول 

التي يق�صيها يف ال�صنة التاأ�صي�صية وبحد اأق�صى 

درا�صيني. ف�صلني 

كما اأ�صارت اإىل طريقة التوا�صل بني ق�صم املنح 

الدرا�صية باإدارة القبول وبني ال�صفارات، حيث 

تقوم ال�صفارات باإر�صال قائمة الطلبة املر�صحني 

للمنح املخ�ص�صة، ويقوم الق�صم باإر�صال 

خطاب باأ�صماء الطالب الذين مت قبولهم يف 

املنح املخ�ص�صة، ومن ثم يقوم مركز اخلدمات 

املهنية بالتوا�صل مع اجلهات الراعية لتتيح 

لهم متابعة التح�صيل الأكادميي للطالب 

وت�صمل اجلهات التي تكفل الطالب �صهريًا 

بدفع مبلغ مايل وكذلك ال�صفارات التي تتكفل 

ال�صهرية للطالب. ال�صنوية واملكافئات  بالتذاكر 

وتخلل الجتماع حوار بني ق�صم املنح الدرا�صية 

وا�صحاب ال�صعادة ال�صيوف ، تطرق اإىل �صبل 

التوا�صل الفعال بني اجلامعة وال�صفارات، 

حيث اأجابت الأ�صتاذة نوف الكواري مدير 

اإدارة القبول عن جميع  الأ�صئلة وال�صتف�صارات 

ال�صاأن. املتعلقة بهذا 

وح�رش الجتماع كل من: حممد الغامدي 

ممثل امللحقية الثقافية ال�صعودية ، واإبراهيم 

حممد القهيدان م�رشف درا�صي بنف�س امللحقية 

، ومن ال�صفارة الكويتية ر�صاد حلمي عمر 

م�صوؤول تعليمي للطالب، وعبداهلل خليفة 

البحرينية  بال�صفارة  الثقايف  امل�صت�صار  الكعبي 

، واأخ�صائية التعليم منال الرئي�صي من ال�صفارة 

العمانية ، وهال الزعابي اإعالمية من الق�صم 

الإعالمي والثقايف بال�صفارة الإماراتية 

، ور�صا بو �صالغم ، املكلف بالعالقات 

لي�صيت�صا  القطرية، و�صانيتا  الثنائية اجلزائرية 

�صكرتري اأول- نائبة رئي�س البعثة ب�صفارة 

الب�صنة والهر�صك ، وحممد بن هادي القديدي 

بال�صفارة  القن�صلية  بال�صوؤون  دبلوما�صي مكلف 

التون�صية، وزهرة ح�صن �صيخ امل�صت�صار الأول، 

ال�صادق الفا�صل املبارك م�صت�صار بال�صفارة 

ال�صودانية، و د. يحيى الأغا م�صت�صار نائب 

ال�صفري الفل�صطيني ، ومفيد عبد الوهاب ال�صيخ 

را�صي مدير مكتب ال�صفري العراقي ود. حممد 

عبداهلل الزبريي القائم بالأعمال يف ال�صفارة 

اليمنية.
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نظم ق�صما املنح الدرا�صية والتحويل باإدارة 

القبول بجامعة قطر يوما مفتوحا يف ق�صم 

البنني واآخر يف ق�صم البنات، وذلك خالل الفرتة 

ما بني 28 اإىل 29 من �صهر اكتوبر املا�صي، 

يف مباين الأن�صطة الطالبية ، وتهدف الفعالية 

اإىل تعريف الطلبة مبا يقدمه الق�صمان من 

خدمات اإىل جانب �رشح مف�صل لطريقة ا�صتفادة 

الطالب من تلك اخلدمات مبا فيها �رشوط 

املنح واإجراءات التحويل املتبعة، والرد على 

الطلبة. ا�صتف�صارات 

وقالت الأ�صتاذة ميمونة ال�صعدي- رئي�س ق�صم 

املنح الدرا�صية اأن الفعالية عرفت الطالب 

بق�صم املنح، واخلدمات املناطة به، اإ�صافة 

اإىل �رشح اأنواع املنح و�رشوطها، موؤكدة على 

�رشورة اأن يعمل الطلبة احلاليون على ن�رش 

الوعي بني الطالب اجلدد باإمكانية ح�صولهم 

على منحة درا�صية، مو�صحة اأنه على الطالب 

اأن يدرك اأن القبول يف املنح يكون على اأ�صا�س 

حتقيق ال�رشوط لكل منحة اإ�صافة اإىل اجلدارة 

الأكادميية. واملناف�صة 

اأما اأخ�صائي التحويل الأ�صتاذ عبداهلل من�صور 

فقال اإن اأهم �رشطني لتغيري التخ�ص�س الرئي�صي 

هما: اأن يكون الطالب حا�صل على معدل ل 

يقل عن 2.5 ، واأل يكون قد اجتاز 60 �صاعة 

مكت�صبة، مو�صحا اأن الطالب املحول اإىل 

تخ�ص�س اآخر يلزمه اأي�صا اأن توافق الكلية 

املطلوبة اأو الق�صم الأكادميي املعني على تغيري 

التخ�ص�س مع الأخذ يف عني الإعتبار متطلبات 

اأو الكلية  الإنتقال والقدرة ال�صتيعابية للق�صم 

املق�صودين.

من جهتها قالت اأخ�صائية التحويل يا�صمني 

�صامل اأن باإمكان الطالب اأن يغري تخ�ص�صه 

الرئي�صي اأوالفرعي اأو اأن يقدم على تخ�ص�س 

فرعي، حيث ميكن للطالب التقدمي يف 10 

نوفمرب وحتى 28 من ال�صهر ذاته. 

و�صهدت الفاعلية اإقبال كبريا من قبل الطلبة، 

حيث قالت الطالبة اإ�رشاء اأحمد ح�صني من كلية 

الإدارة والإقت�صاد اإنها علمت عن الفعالية عن 

طريق بريد اجلامعة الإلكرتوين، حيث قدمت اىل 

الفعالية بغية ال�صتف�صار عن متطلبات املنحة 

و�رشوطها، واآخر موعد لتقدمي الطلبات.

اأما الطالبة مرمي بن �صاعد من كلية الآداب 

اأنها ا�صتف�رشت عن تغيري تخ�ص�صها  فاأو�صحت 

من الآداب اإىل العلوم ، وذلك بدافع رغبتها يف 

درا�صة تخ�ص�س »حيوية طبية«.

وتاأتي هذه الفعالية يف اإطار ا�صتعداد اإدارة 

القبول للبدء يف ا�صتالم طلبات التقدمي على 

املنح الدرا�صية واملحولني من جامعات اأخرى، 

الرئي�صي والفرعي  وطلبات تغيري التخ�ص�س 

الفرعي. للتخ�ص�س  والتقدمي 

البنين  عند  مفتوحا  يوما  ينظمان  والتحويل  المنح  قسما 
البنات وآخر عند 

سعيًا لتعريف الطلبة بما يقدمانه من خدمات
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حتت رعاية هيئة التعليم العايل باملجل�س 

الأعلى للتعليم انطلقت فعاليات معر�س قطر 

الدويل الرابع للجامعات حتت �صعار »نحو 

التنوع لتحفيز الإبداع والبتكار«، وذلك خالل 

الفرتة ما بني 4-6 من �صهر نوفمرب 2013، 

مبركز قطر الدويل للمعار�س، حيث �صاركت 

يف املعر�س نحو 90 جامعة وكلية من جميع 

اأنحاء العامل، وقام بتمثيل جامعة قطر ق�صم 

الإر�صاد والتوجيه وق�صم الدرا�صات العليا باإدارة 

القبول.

وتهدف هذه امل�صاركة اإىل ا�صتقطاب الطالب 

واأولياء الأمور، وذلك من خالل اإطالعهم على 

املعلومات املهمة املتعلقة باحلياة اجلامعية ، 

اإ�صافة اإىل الرد على ا�صتف�صارات الطالب حول 

اأولوياتهم التعليمية باجلامعة، وذلك  حتديد 

عن طريق التوا�صل مع املر�صدين وامل�صوؤولني 

الذين تواجدوا يف املعر�س، كما تهدف م�صاركة 

الق�صم اأي�صا اإىل تقدمي �رشح واٍف عن املنح 

الدرا�صية التي ميكن للطالب احل�صول عليها 

يف جامعة قطر، و�رشوط القبول ومتطلباته، 

والوثائق املطلوبة منهم من اجل ا�صتكمال 

عملية اللتحاق والت�صجيل باجلامعة.

واأو�صح ال�صيد علي عبداهلل بو كمال اأخ�صائي 

الإر�صاد والتوجيه باإدارة القبول اأن اجلامعة 

توفر عدد كبري من الربامج الأكادميية يف 

مراحل البكالوريو�س والدرا�صات العليا ، م�صريا 

اإىل اأن جناح اجلامعة يف املعر�س قدم لزواره 

كتيبات تعريفية، و�رشح لهم التخ�ص�صات 

فهم على طريقة 
ّ
املتاحة للقبول، كما عر

الدرا�صية، مو�صحا  الت�صجيل باجلامعة واخلطط 

اأن الطلبة يحر�صون على ال�صتف�صار عن 

املناهج ومدى �صهولتها و�صعوبتها 

وعن اأهمية الختبارات 

للقبول  املطلوبة 

مثل »الآيل�س والتوفل« ، ومتطلبات الربنامج 

اأولياء الأمور بال�صتف�صار  التاأ�صي�صي، فيما يهتم 

عن اعتمادات �صهادة التخرج وامل�صتقبل املهني 

للتخ�ص�صات.

وقد اختتمت فعاليات املعر�س م�صاء الأربعاء 

املوافق 6 نوفمرب 2013م، مبركز قطر الدويل 

للمعار�س، حيث �صهد اليوم الأخري للمعر�س 

ح�صوًرا كبرياً من قبل طالب وطالبات املدار�س 

الثانوية امل�صتقلة واملدار�س العربية اخلا�صة 

الدولية  واملدار�س 

يف دولة قطر.

إدراة القبول تمثل الجامعة في معرض قطر الدولي  
للجامعات
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فـعالـيـات

جاء ذلك خالل احتفال نظمه مركز الإر�صاد 

الطالبي يوم الثالثاء املوافق للثامن من اأكتوبر 

لعام 2013 احتفال باليوم العاملي لل�صحة 

النف�صية ، وذلك تخليدا لهذا احلدث ال�صنوي الذي 

ياأتي  كل عام بحلة متجددة. 

واأكد نائب رئي�س اجلامعة ل�صوؤون الطالب 

اأن الإن�صان يجب اأن تتكامل �صحته النف�صية 

واجل�صدية لينعم بحياة �صحية متوازنة، كما 

ثمن  دور جامعة قطر متمثال يف اجلهود التي 

يبذلها مركز الإر�صاد الطالبي والتي من �صاأنها  

تعزيز �صحة الطالب النف�صية وتقدمي الدعم لهم 

النف�صية واجل�صدية وليحافظوا  لتتكامل �صحتهم 

على تقدمهم امل�صتمر وعطائهم يف جميع 

نواحي احلياة.

وقد قام املركز بدعوة العديد من املوؤ�ص�صات 

احليوية يف دولة قطر، ليتعرف الطلبة على 

اأهداف هذه املوؤ�ص�صات املختلفة واأن�صطتها 

العديدة يف املجتمع القطري وال�صتفادة من 

خدماتها املختلفة.

من جانبها اأكدت الأ�صتاذة هناء عمر مدير مركز 

الإر�صاد الطالبي على حر�س مركز الإر�صاد 

الطالبي على التوا�صل مع الطلبة ليتحقق 

التكامل يف ال�صحة النف�صية. مو�صحة اأن املركز 

يحر�س على توفري املكان الآمن للتخل�س 

من اأي �صغوطات اأو متاعب قد تواجه الطلبة 

خالل حياتهم اجلامعية، لي�س ذلك فح�صب؛ بل 

اإن املركز يعد الطلبة من خالل برامج تطوير 

الذات ليكونوا م�صتعدين ملرحلة ما بعد اجلامعة 

وموا�صلة حياتهم باأف�صل �صورة ممكنة.

اأما الأ�صتاذة بدرية، مر�صد نف�صي يف مركز 

الإر�صاد الطالبي، فقد اأو�صحت اأن ال�صحة 

النف�صية باتت حتظى باهتمام خا�س يف جميع 

اأنحاء العامل ، حيث اأ�صبح للفرد قناعة يف قرارة 

نف�صه توؤكد له باأن ال�صحة النف�صية هي جزء ل 

يتجزاأ من ال�صحة اجل�صدية، م�صرية اإىل اأنه يف 

حال مل يوجد تكامل بني هذين الطرفني فاإن ذلك 

�صيحدث خلال يف �صحة الفرد.

التي  املوؤ�ص�صات  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 

النف�صية  لل�صحة  العاملي  اليوم  يف  �صاركت 

ال�صت�صارات  ومركز  ال�صفلح  مركز  هي: 

الطب  وق�صم  اإح�صان  وموؤ�ص�صة  العائلية 

الدائمة  واللجنة  الرميلة،  مب�صت�صفى  النف�صي 

احلماية  واإدارة  وامل�صكرات  املخدرات  ل�صوؤون 

الطبية يف  الطوارئ  وق�صم خدمة  الجتماعية 

ال�صحية  الرعاية  بتقدمي  املعني  قطر  جامعة 

اجلامعة. منت�صبي  جلميع  الالزمة 

الدكتور األنصاري يثمن دور الجامعة في االهتمام بالصحة 
النفسية والجسدية للطالب

ثمن  الدكتور عمر الأن�شاري نائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤون الطالب ما تبذله اجلامعة من جهد 

للعناية والهتمام بال�شحة النف�شية واجل�شدية للطالب وذلك انطالقا من حر�س جامعة قطر 

ال�شحة  لت�شمل  وتوازنا  اأكرث �شحة  لهم حياة  التي ت�شمن  باملعلومات  تزويد طلبتها  على 

النف�شية واجل�شدية.



اأقام مركز الإر�صاد الطالبي بالتعاون مع 

النظام الأكادميي ال�صحي يوم الأربعاء املوافق 

2013/9/25 حملة تعريفية مب�صابقة احلملة 

الوطنية للتوعية بال�صحة النف�صية .وا�صتهل اللقاء 

بكلمة ترحيبية باحل�صور من قبل مدير مركز 

الإر�صاد الطالبي هناء عمر تطرقت فيها اإىل �رشح 

كيفية امل�صاركة يف امل�صابقة والتي يتناف�س فيها 

الطالب والطالبات من عدة جامعات يف الدولة 

منها: كلية وايل كورنيل، جامعة كاجلاري، كلية 

�صمال الأطلنطي وجامعة قطر.

واأو�صحت باأنه من املتوقع اأن ت�صهد امل�صابقة 

تناف�صا كبريا بني املت�صابقني الذين تنطبق 

عليهم  �رشوط امل�صابقة مثل اختيار فكرة 

التوعية بال�صحة النف�صية وكتابة 500 كلمة 

ت�رشح ماهية الفكرة ، وعن الإعالم امل�صتخدم 

كا�صتخدام الق�صة اأو الر�صم اأو الفيديو.

كما اأكدت على اأن املناف�صة 

�صتكون قائمة 

على 

اختيار 

الأفكار 

اخلالقة واملبدعة 

لدى امل�صاركني 

وامل�صاركات والتي من 

خاللها �صيكون اأكرب الأثر 

يف زيادة الوعي عن ال�صحة 

النف�صية بتغيري الأفكار اخلاطئة 

والأمناط ال�صلبية جتاه ال�صحة 

النف�صية. 

بدورها اأكدت الدكتورة اأمرية اخلراز من ق�صم 

الطب النف�صي، على اأهمية ال�صحة ب�صكل عام 

وال�صحة النف�صية على وجه اخل�صو�س، حيث 

تناولت الدكتورة يف حديثها �رشورة اهتمام كل 

فرد بال�صحة النف�صية لأنه اإذا مل يلتزم الفرد بذلك 

فاإنه بالتايل �صيكون عر�صة لالأمرا�س النف�صية 

والتي �صتفتك على املدى البعيد ب�صحته اجل�صدية 

اأو الع�صوية.

كما ا�صتدلت الدكتورة يف حديثها باإح�صائيات 

تبني وجود 1 من اأ�صل 5 اأفراد يف دولة قطر 

معر�صني لالإ�صابة بال�صطرابات النف�صية يف اأي 

وقت، مو�صحة اأن الأمرا�س النف�صية قد تداهم اأي 

فرد يف املجتمع �صواء كان �صغريا اأو كبريا، رجال 

اأو امراأة، الأمر الذي يحتم علينا اأن نبذل ُجَل ما 

يف و�صعنا للت�صدي لهذه الأمرا�س ومعاجلتها 

قبل تف�صيها، ل�صيما اأن الأمرا�س النف�صية باتت 

منت�رشة بني فئة ال�صباب من �صن 18-34 وهو 

اأمر بالغ اخلطورة ، حيث اأن هذه الفرتة العمرية 

غالبا ما يكون فيها اأق�صى درجات العطاء الذي 

بدوره يوؤدي اإىل نهو�س البالد.

من جهته بني الدكتور اأحمد حممد م�رشف 

�صحة نف�صية يف الطب النف�صي، اأن الرتكيز على 

الهتمام بال�صحة النف�صية اأمر ل يجب التهاون 

به لأن الأمرا�س النف�صية قد تتفاقم وت�صبح 

خطرية لتوؤثر �صلبا على حياة املري�س، ومثال 

ذلك هو القلق والإحباط والو�صوا�س القهري، 

موؤكدا اأن اأغلب هذه الأمرا�س من املمكن 

معاجلتها اإما من خالل ا�صت�صارة اأخ�صائي 

يف الطب النف�صي اأو عن طريق و�صفات دوائية 

منا�صبة. 

اإلرشاد الطالبي يطلق المسابقة الوطنية لنشر الوعي بالصحة النفسية
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أخــــــبــار

وتتمحور فكرة برنامج �صندوق الطلبة للت�صغيل 

الطالبي )Work Aid Program( يف 

م�صاعدة الطالب الذين يواجهون �صعوبات 

مالية حتول بينهم وبني �صداد الر�صوم امل�صتحقة 

للجامعة )الر�صوم الدرا�صية ، ر�صوم املوا�صالت، 

ر�صوم ال�صكن ، ر�صوم الكتب... اإلخ (، الأمر الذي 

يعر�صهم خلطر التوقف عن الدرا�صة اجلامعية، 

حيث اأن الكثري من هوؤلء الطلبة يتلقون العون 

من خالل امل�صاعدات املالية اأو برنامج التوظيف 

الطالبي، ورغم ذلك فاإن البع�س منهم ل يكون 

موؤهال لربنامج التوظيف الطالبي اأو مل ينجح 

يف احل�صول على فر�صة عمل نظرا ملحدودية 

الأماكن املتاحة اأو مل يحقق �رشوط احل�صول 

على م�صاعدات مالية من �صندوق الطلبة، 

ومن هذا املنطلق فاإن برنامج �صندوق الطلبة 

للت�صغيل الطالبي يتيح للطلبة فر�صًا للعمل يف 

احلرم اجلامعي لقاء ت�صديد الر�صوم امل�صتحقة 

للجامعة �صهريًا وب�صكل مبا�رش ، ويف 

حالة بقاء مبلغ 

فائ�س 

متبقي 

للطالب 

بعد ت�صديد كافة امل�صتحقات للجامعة يتم حتويله 

للح�صاب البنكي اخلا�س بالطالب. 

ويتمثل العمل يف كونه لي�س �رشطًا، بل هو جمرد 

و�صيلة جيدة لك�صب اخلربة العملية وامل�صاعدة يف 

تغطية النفقات التعليمية اأو ال�صخ�صية ، ول�صك 

اأن فوائد هذا الربنامج ومميزاته �صتتنوع لت�صمل 

العمل يف بيئة مالئمة ملهارات الطلبة وميولهم 

وم�صاعيهم الوظيفية املحتملة بالإ�صافة اإىل 

توفري اأوقات عمل تراعي اجلدول الدرا�صي للطلبة 

، حيث لن يكون مطلوبًا من الطالب العمل خالل 

فرتات املحا�رشات الدرا�صية ، كما يوفر الربنامج 

اأي�صًا الفر�س لتطوير اخلربات و�صبكة املعارف 

املهنية.

اأما عن اإجراءات ق�صم �صندوق الطلبة لقبول 

الطلبات ، فيقوم الق�صم بالنظر يف جميع الطلبات 

املكتملة التي قدمها الطلبة يف بداية كل 

ف�صل درا�صي ، كما يقوم اأي�صًا بتقدمي التمويل 

الالزم لعدد 15 فر�صة توظيف للربنامج �صمن 

برنامج التوظيف الطالبي ، وتختار وتعتمد 

جلنة امل�صاعدات املالية اأ�صماء امل�صتفيدين 

من بني تو�صيات ق�صم �صندوق الطلبة، 

وتو�صي اللجنة اأي�صا بتقدير 

معدل اأجر ال�صاعة على 

اأ�صا�س الظروف الفردية 

لكل م�صتفيد. وميكن 

تعيني امل�صتفيدين 

املقبولني يف 

برنامج 

�صندوق 

الطلبة 

للت�صغيل

 الطالبي طبقا لنف�س قواعد اإجراءات القبول 

للم�صاعدات املالية، واأن يعملوا ملدة حدها 

الأق�صى هو نف�س احلد لعدد ال�صاعات الأ�صبوعية 

امل�صموح بها يف برنامج التوظيف الطالبي، 

ويتوىل مركز اخلدمات املهنية اإدارة تعيني 

امل�صتفيدين املقبولني واأدائهم الوظيفي ، كما 

يتوجب على الطلبة امل�صاركني بالربنامج تنفيذ 

خطة تطوير مهني بالتن�صيق مع مركز اخلدمات 

املهنية، وذلك قبل واأثناء م�صاركتهم بالربنامج.

ويتم مكافاأة الطالب مبعدل اأجر ال�صاعة ويرتاوح 

من 30 اإىل 50 رياًل قطريًا يف ال�صاعة ، يحدده 

م�رشف الق�صم اأو الكلية عند تعيني الطالب ، وذلك 

ح�صب موؤهالت الطالب وطبيعة العمل. اأما معدل 

الأجر الإ�صايف عن العمل ل�صاعات تزيد عن احلد 

الأق�صى امل�صموح به اأ�صبوعيًا ف�صيكون نف�س 

معدل اأجر ال�صاعات لربنامج التوظيف الطالبي 

التابع ملركز اخلدمات املهنية )25 اإىل 40 رياًل 

قطريًا يف ال�صاعة(.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ق�صم �صندوق الطلبة يف 

اإدارة اخلدمات الطالبية بجامعة قطر يقدم 

امل�صاعدات املالية وهي : امل�صاعدات املالية 

ال�صهرية ، وامل�صاعدات املالية املقطوعة ، 

وت�صديد الر�صوم الدرا�صية عن الطالب غري القطري 

جزئيًا اأو كليًا ، وت�صديد ر�صوم ال�صكن اجلامعي 

، وت�صديد ر�صوم املوا�صالت )للطالبات فقط( 

، بالإ�صافة اإىل توفري حا�صب اآيل ، وقد خدم 

�صندوق الطلبة ما يقارب 1400 طالب وطالبة 

خالل ف�صل الربيع املا�صي ، حيث يقوم ق�صم 

�صندوق الطلبة با�صتقبال الطلبات من الطلبة 

املتقدمني للح�صول على امل�صاعدة املالية 

وفح�س هذه الطلبات وتطبيق املعايري املحددة 

عليها ، ويتم بناًء عليه حتديد ا�صتحقاق الطالب 

للم�صاعدة املالية من عدمه ، وتتوقف قرارات 

ق�صم �صندوق الطلبة كذلك على توفر املوارد 

املالية املنا�صبة.

إطالق برنامج صندوق الطلبة للتشغيل الطالبي
جديداً  برناجمًا  قطر  بجامعة  الطالبية  اخلدمات  اإدارة  يف  الطلبة  �شندوق  ق�شم  اأطلق 

للت�شغيل الطالبي اإ�شافة للم�شاعدات املالية التي يقدمها حاليًا بكافة اأنواعها.
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للمرحلة  20 قاعة درا�صية  اختيار  حيث مت 

التجريبية الأوىل ، كما مت اختيار 20 من 

الطالبية  الكثافة  ذات  الدرا�صية  ال�صفوف 

التخ�ص�صات  اأغلب  ت�صمل  والتي  العالية 

كال  من  الطلبة  يح�رشها  التي  املختلفة 

اجلن�صني.

ويهدف امل�رشوع من خالل هذه اخلطوة 

ت�صجيل  يف  التقليدية  الطريقة  ا�صتبدال  اإىل 

و�صهولة   
ً
تطورا  اأكرث  بطريقة  للطلبة  احل�صور 

اأجهزة قارئ البطاقة  وذلك من خالل توفري 

املحا�رشات  املربجمة ح�صب جداول  اجلامعية 

للطلبة  ميكن  والتي  قاعة،  لكل  الدرا�صية 

لت�صجيل  اأمامها  اجلامعية  بطاقاتهم  مترير 

العبء عن  اإلكرتونيًا، مما يزيل هذا  ح�صورهم 

بالرتكيز  لهم  وي�صمح  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 

ا�صتثمار وقت  ، وبالتايل  اأهم  على ما هو 

التعليمية. العملية  يف   
ً
كامال  املحا�رشة 

اأخرى  فوائد  اجلديد  النظام  ا�صتخدام  ويحقق 

 ، للطلبة  احل�صور  وتوثيق  متابعة  اأهمها   ،

اإىل وجود ارتباط  حيث ت�صري عدة درا�صات 

واأدائه  الطالب  ن�صبة ح�صور  مبا�رش بني 

النظام اجلديد  فاإن  وبالتايل  الأكادميي، 

الطالب  يوفر موؤ�رش هام و�رشيع عن م�صتوى 

لتدارك  معه  التوا�صل  و�صهولة  الأكادميي 

اأو م�صاكل توؤثر على  اأ�صباب  اأي  وعالج 

على  وبالتايل  الدرا�صية  لل�صفوف  ح�صوره 

الأكادميي. اأدائه 

اإعدادات الأجهزة املتوفرة  وقد متت برجمة 

قبل   
ً
تلقائيا  تفعيلها  يتم   بحيث 

ً
حاليا 

15 دقيقة تقريبا،  بـ  بدء املحا�رشات 

ح�صورهم  وت�صجيل  الطالب  دخول  لت�صهيل 

لالزدحام 
ً
قبل و�صول مدر�س املادة منعا 

ق�صمي  من  م�صوؤولون  قام  كما  والت�صوي�س. 

املعلومات  وتقنية  اجلامعية  البطاقات 

لختبار  املختارة  لل�صفوف  ميدانية  بزيارات 

احل�صور  ت�صجيل  طريقة  و�رشح  الأجهزة 

ح�صولهم  باأهمية  وتذكريهم   ، الطلبة  اأمام 

 ، احل�صور  لت�صجيل  اجلامعية  البطاقة  على 

على  للح�صول  التقدمي  للطلبة  ميكن  حيث 

الإلكرتونية  اجلامعة  بوابة  البطاقة من خالل 

myQU، اأو عن طريق زيارة مكتب 

ب�صكل  البطاقة  لإ�صدار  اجلامعية  البطاقات 

فوري.

باجلميع  الأولية  اخلدمات  ق�صم  ويهيب 

املرحلة  هذه  لتحقيق وجناح  التعاون 

املعنية  للجهات  يت�صنى  حتى  التجريبية 

لتحقيق  اأدائه  وحت�صني  امل�رشوع  تطوير 

هيئة  واأع�صاء  للطلبة  العامة  امل�صلحة 

ال�صفوف  بقية  على  وتطبيقه  التدري�س 

الدرا�صية يف اجلامعة يف املراحل  والقاعات 

القادمة باإذن اهلل.

البطاقات الجامعية تطبق نظام تسجيل الحضور اإللكتروني 
داخل القاعات الدراسية

هيئة  واأع�شاء  الطلبة  م�شلحة  حتقق  مميزة  خدمات  لتقدمي  املتوا�شلة  جهودها  �شمن 

اإدارة  مع  بالتعاون  الأولية  اخلدمات  بق�شم  اجلامعية  البطاقات  وحدة  قامت  التدري�س، 

داخل  الإلكرتوين  احل�شور  ت�شجيل  نظام  من  الأوىل  املرحلة  بتطبيق  املعلومات  تقنية 

الدرا�شية. القاعات 



قامت اإدارة القبول بقطاع �صوؤون الطالب 

بت�صكيل جلنة ملتابعة عمل طلبة العمل 

اجلزئي، وت�صم اللجنة ممثلني عن اأق�صام 

اإدارة القبول املختلفة ، ويتمثل دور اللجنة 

يف متابعة وتطوير عمل طلبة العمل اجلزئي 

يف اإدارة القبول واإعدادهم للعمل ب�صكل كفء 

يف فرتات مواعيد القبول ، حيث قامت اللجنة 

بعدد من الور�س التدريبية من اأجل تاأهيل 

العاملني وحتديثهم باملعلومات  الطلبة 

والبيانات ال�رشورية، بالإ�صافة اإىل تقييم 

اأداءهم ب�صكل دوري بناءاً على عدد من 

املعايري وعلى �صوء نتائج هذا التقييم يتم 

اإجراء الور�س املنا�صبة ح�صب احتياجات 

الطلبة.

وقد قامت اللجنة خالل فرتة القبول خلريف 

عام 2013 ، بتدريب الطلبة العاملني وتن�صيق 

العمل فيما بينهم ، بالإ�صافة اإىل حتديثهم 

بجميع املعلومات والبيانات ال�رشورية التي 

ت�صهل ا�صتقبال وخدمة املتقدمني ، حيث مت 

تق�صيم الطلبة العاملني لعدد من الأق�صام منها 

ال�صتقبال ، وتقدمي الطلب الإلكرتوين ، وت�صليم 

امل�صتندات اإىل جانب ق�صم خا�س للرد على 

الطلبة. ا�صتف�صارات 

اليوم  القبول  اإدارة  نظمت  اأخرى  جهة  من 

على  اجلزئي  العمل  لطلبة  الأول  املفتوح 

اإىل  اليوم  هذا  فعالية  وهدفت  يومني،  مدى 

ال�صكر  وتقدمي  اجلزئي  العمل  طلبة  تكرمي 

لرئي�س  بكلمة  الفعالية  ا�صتهلت  وقد   ، لهم 

عر�س  تالها   ، اجلزئي  العمل  طلبة  جلنة 

جهد  يو�صح  اجلنة  اأع�صاء  عمل  من  فيديو 

اأداء  يف  وتفانيهم  اجلزئي  العمل  طلبة 

اأي�صًا  الفعالية  فقرات  ا�صتملت  كما   ، عملهم 

نهاية  ويف   ، للطلبة  ترفيهية  م�صابقات  على 

العمل  وطالبات  طالب  تكرمي  مت  الفعالية 

من  التكرمي  �صهادات  وت�صلميهم  اجلزئي 

القبول. اإدارة 

إدارة القبول تشكل لجنة لمتابعة عمل طلبة التوظيف 
الجزئي

داخل  الطلبة  احتياجات  لتلبية  �صعيا 

الأولية  اخلدمات  ق�صم  قام  اجلامعي،  احلرم 

باإ�صافة  الطالبية  اخلدمات  لإدارة  التابع 

خدمة  حافلة  مرور  خلط  جديدة  مباين 

مبنى  موقف  لت�صم  اك�صرب�س«  »اجلامعة 

املوارد  مبنى  اآخر خلف  وموقف   ، الأبحاث 

ال�صابقة  املباين  اإىل  بالإ�صافة   ، الب�رشية 

، وهي موقف  اخلدمة  التي كانت جزءا من 

مبنى  اجلامعة،  داخل  ال�صكن  حافلة  انتظار 

والقت�صاد  الإدارة  كلية  مبنى  التاأ�صي�صي، 

للطلبة  ليت�صنى  وذلك  املكتبة.  ومبنى 

امل�صي  من  بدل  للتنقل  احلافلة  ا�صتخدام 

الطريق مما  و�صط  اأو يف  الأر�صفة  على 

تخ�صي�س  مت  كما  املرور.  حركة  يعرقل 

الإدارة  مبنى  طالب  بنقل  تقوم  حافله 

مبا�رشة. الأبحاث  مبنى  اإىل  والقت�صاد 

ترتيب  اإعادة  اأخرى فقد مت  ويف خطوة 

اجلامعة  خدمة  حلافالت  الزمني  اجلدول 

النتظار  وقت  لتقليل  بنات  اك�صرب�س- 

للحافلة. لل�صعود 

تطوير مستمر في قسم الخدمات 
األولية مع بداية خريف 2013
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قام ق�صم الإر�صاد والتوجيه باإدارة القبول 

بتنظيم عدة زيارات ملعار�س خمتلفة يف 

الدولة وذلك خالل �صهري �صبتمرب واأكتوبر 

املا�صيني، وتهدف الزيارات اإىل التعريف 

باجلامعة و�رشوط اللتحاق بها، كما تهدف 

اإىل التعريف باخلدمات التي توفرها اجلامعة 

لطالبها.  

و�صملت زيارات الق�صم معر�س اأكادميية قطر 

للقادة، حيث كان جلامعة قطر يف املعر�س 

ق�صم خا�س بها ، تلقى خالله ممثلو ق�صم 

الإر�صاد والتوجيه بجامعة قطر العديد من 

الأ�صئلة املتعلقة ب�رشوط القبول باجلامعة 

والتخ�ص�صات املطروحة فيها، بالإ�صافة اإىل 

ا�صتف�صارات اأخرى متعلقة بربامج الدرا�صات 

العليا كاملاج�صتري والدكتوراه ، كما تعرف 

الطالب الذين زاروا املعر�س على الربامج 

الدرا�صية املقدمة يف اجلامعة، بالإ�صافة اإىل 

اخلدمات الطالبية والن�صطة يف اجلامعة.

كما قام الق�صم مع عدد من مثلي الكليات 

باجلامعة بزيارة معر�س اآخر مبدر�صة 

كامربيدج الدولية بتاريخ 2013-10-6 ، 

حيث قام الق�صم بتقدمي عرو�س حول ن�صب 

القبول والتخ�ص�صات املتاحة واآلية معادلة 

ال�صهادات الربيطانية، وبدورهم قام ممثلو 

كلية الهند�صة وال�صيدلة بتقدمي املعلومات 

الوافية حول املتطلبات العامة ون�صب القبول 

الكليتني. يف 

من جهة اأخرى، �صارك الق�صم يف فعالية اليوم 

املفتوح التي اأقيمت مبدر�صة البيان الثانوية 

امل�صتقلة للبنات بتاريخ 2013-10-7، 

حيث مت التعريف بجامعة قطر وال�صيا�صات 

التعليمية املتبعة ، بالإ�صافة اإىل توزيع 

الكتيبات واملن�صورات اخلا�صة بالكليات 

يف اجلامعة و�رشوط القبول، وقد �صهد ق�صم 

جامعة قطر يف املعر�س اإقباًل ملحوظًا من 

الطالبات واأولياء الأمور.

قسم اإلرشاد والتوجيه ينظم زيارات لمعارض مختلفة في 
الدولة

بهدف التعريف بالجامعة وشروط االلتحاق بها

اأعلن ق�صم ذوي الحتياجات اخلا�صة عن 

توفري حافالت نقل خا�صة ومهياأة باأف�صل 

التجهيزات التي يحتاجها طلبة جامعة 

قطر من ذوي الحتياجات اخلا�صة، وكذلك 

ممن لديهم ظروف خا�صة موؤقتة )م�صاكل 

حركية، حمل، اإ�صابات، ...الخ( للتنقل بني 

املباين اجلامعية، ويقدم الق�صم هذه اخلدمة 

ب�صكل جماين ، حيث تعطى الأولوية للطلبة 

ذوي الحتياجات اخلا�صة. واأعلن الق�صم 

عن اإمكانية الت�صجيل يف هذه اخلدمة عرب 

الت�صال على ق�صم ذوي الحتياجات اخلا�صة 

على هاتف 44033843 اأو عرب الربيد 

الإلكرتوين

specialneeds@qu.edu.qa 

قسم ذوي االحتياجات الخاصة يعلن 
خدمة نقل جديدة 
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مع بداية الف�صل احلايل اأطلق ق�صم اخلدمات 

الغذائية وال�صيافة قائمتني جديدتني من 

الوجبات الغذائية ذات اجلودة العالية والأ�صعار 

املخّف�صة، وياأتي هذا امل�رشوع يف اإطار الدعم 

املتوا�صل للطلبة والرغبة يف التطوير والتح�صني 

للخدمات الغذائية يف جامعة قطر. حيث �صمت 

قائمة )Mini Mart( اأ�صنافًا جديدة من 

ال�صندوي�صات، احللويات وامل�رشوبات ب�صعر 

ل يتجاوز 5 ريال وبت�صكيالت مميزة تنا�صب 

جميع الطلبة. وتتوفر القائمة حاليًا يف مبنى 

الأن�صطة )بنني(، كافترييا كلية الهند�صة )ممر 

8( وكافترييا مبنى البنني )138( ، ويقوم ق�صم 

اخلدمات الغذائية وال�صيافة بالتجهيز لفتتاح 

)Mini Mart( يف جممع املطاعم للبنات.

اأما قائمة فواكه ونكهات  

 )Fruits n Flavors( فت�صم ت�صكيلة من 

الختيارات ال�صحية مثل الفواكه وال�صلطات 

والع�صائر الطبيعية وال�صندوي�صات املح�رشة من 

اخلبز الكامل والبذور.

حر�س ق�صم اخلدمات الغذائية وال�صيافة على 

توفري احتياجات طلبة جامعة قطر من خالل 

العرو�س املميزة والتي ميكن للطالبات والكادر 

الأكادميي واملوظفني ال�صتفادة منها من خالل 

�رشاء وجبة رئي�صية من اأحد املطاعم املتوفرة 

يف جممع املطاعم واحل�صول على اأطباق اأخرى 

جمانية من نف�س املطعم . وعلى �صبيل املثال 

ميكن �رشاء وجبة رئي�صية من )مطعم جنة( 

ب�صعر 18 ريال اأو اأكرث لتح�صل على طبق من 

الأرز اأو اخلبز مع ال�صلطة جمانًا. هذه العرو�س 

متاحة يف مطعم اأورينتال باول للماأكولت 

ال�صينية، مطعم جنة اللبناين، مطعم بيني 

اليطايل ومطعم تندور الهندي.

 مفهوم جديد للوجبات بجودة عالية وأسعار تنافسية!

عروض مميزة في مجمع المطاعم

ميني مارت وفواكه ونكهات
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نظرا لزدياد عدد طالب جامعة قطر ومنت�صبيها 

من الأكادمييني واملوظفني، فقد وفر ق�صم 

اخلدمات الغذائية وال�صيافة عدد اأكرب من اآلت 

ال�رشاء الذاتي للوجبات اخلفيفة والقهوة يف 

خمتلف الكليات واملباين، حيث اأ�صيفت اآلة بيع 

وجبات خفيفة يف كل من كلية الرتبية، وكلية 

الهند�صة - بنات، كلية ال�رشيعة وكلية العلوم –

بنات، بالإ�صافة اإىل ثالث اآلت جديدة يف كلية 

الإدارة والقت�صاد واآلة بيع القهوة يف مبنى 

القبول والت�صجيل )ق�صم البنات(.

كما مت تعديل حمتوى الآلت من الوجبات 

اخلفيفة لت�صمل اأ�صنافًا جديدة مثل احلليب 

بنكهاته املختلفة واملك�رشات وال�صوكول 

وامل�رشوبات الغازية اخلالية من ال�صكر مما زاد 

الطلب عليها. ويقوم ق�صم اخلدمات الغذائية حاليًا 

بدرا�صة اإمكانية و�صع اآلت اإ�صافية يف مباين 

اأخرى مثل مبنى الأن�صطة للبنني، وكلية الهند�صة 

للبنني ومبنى اإدارة اجلامعة.

اأعلن ق�صم اخلدمات الغذائية وال�صيافة عن 

اإطالقه خلدمة طلب الوجبات الغذائية عن طريق 

النرتنت من خالل موقع »وجبتي« اجلامعي يف 

البوابة الإلكرتونية على الرابط :

Wajbati.qu.edu.qa

حيث ميكن ملوظفي اجلامعة واأع�صاء هيئة 

التدري�س الدخول اإىل موقع »وجبتي« والقيام 

بطلب وجباتهم املف�صلة الكرتونيًا من 8 مطاعم 

خمتلفة، ومن ثم القدوم اإىل جممع املطاعم 

ل�صتالمها من مطعم اأورينتال باول خالل مدة 

اأق�صاها 30 دقيقة. كما نوه الق�صم اإل على 

�رشورة الت�صال با�صتخدام هاتف خط اأر�صي 

حتى يت�صنى لق�صم اخلدمات الغذائية من التوا�صل 

مع طالب الوجبة على هاتفه الأر�صي. كم اأكد 

على اأن هذه اخلدمة ل توفر خدمة تو�صيل 

الوجبات اإىل املكاتب اأو اأمكان العمل املختلفة 

داخل اجلامعة، وي�صتطيع املوظف اأو ع�صو هيئة 

التدري�س ا�صتالم الوجبة املطلوبة يف مبنى 

جممع املطاعم من كاونرت مطعم اأورينتال باول. 

توفير آالت جديدة للشراء الذاتي في 
كليات ومباني الجامعة

خدمة جديدة لطلب الوجبات الكترونيًا للهيئة اإلدارية واألكاديمية

من خالل موقع »وجبتي«
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مركز اإلرشاد األكاديمي واستبقاء الطالب يكشف عن نتائج  
استبيان رضا الطلبة 

كما تطوع الكثري من الطلبة يف مقابالت مع 

موظفي املركز بغية اإعطاء اآرائهم وتقدمي 

مقرتحاتهم لتح�صني خدمات الإر�صاد الأكادميي 

وطرق التوا�صل بني املركز والطالب، وقد اأ�صهمت 

هذه الآراء وامل�صاركات يف تو�صيح الروؤية 

لالإداريني بجامعة قطر ومتكينهم من التفكر و 

التخطيط مل�صتقبل الإر�صاد الأكادميي باجلامعة. 

واأظهرت  نتائج ال�صتبيان م�صاركة اأكرب من قبل 

الطالبات، حيث كانت ن�صبة الطالبات حوايل 

75% من جمموع الطلبة الذين ردوا علي اأ�صئلة 

ال�صتبيان ، فيما بلغت ن�صبة  الطالب 25 %، وهذا 

التباين كان متوقعا نظرا لزيادة ن�صبة الطالبات 

املقيدات يف اجلامعة على ن�صبة الطالب ، كما 

بلغت ن�صبة الطلبة القطريني الذين �صاركوا يف 

ال�صتبيان 48 % ، والن�صبة املتبقية52 % من 

الطلبة غري القطريني .

واأ�صارت نتائج ال�صتبيان 

اأي�صا اإىل م�صاركة 

وا�صعة من قبل طلبة كلية الآداب والعلوم، حيث 

ت�صدرت جميع الكليات بن�صبة  40 %، تلتها كلية 

الإدارة والقت�صاد  بن�صبة  21 %، وكلية الهند�صة 

بن�صبة  18%، فيما تقاربت نتائج  امل�صاركة  

يف كل من : كلية ال�رشيعة ، وكلية لقانون ، 

وكلية  الرتبية ، وكلية  ال�صيدلة ، وهي : 7% 

كلية ال�رشيعة،  و6% كلية الرتبية  ، و5% كلية  

القانون، واأخريا ن�صبة 3% من كلية ال�صيدلة.

واأظهرت نتائج ال�صتبيان اأن ن�صبة  77 % من 

الطلبة الذين اأجابوا على اأ�صئلة ال�صتبيان على 

علم بخطتهم الدرا�صية، بينما 23 %  لي�صوا على 

اطالع  بخطتهم الدرا�صية ، كما اأظهرت النتائج 

اأي�صا وب�صكل مثري لالهتمام اأن ن�صبة الطلبة 

الذين على علم  باخلدمات و املوارد وامل�صادر 

التي توفرها لهم جامعة قطر مطابقة متاما 

للن�صبة ال�صابقة وهي : 77 % على علم بها ، و23 

% لي�صوا على علم بها .

كما اأو�صحت نتائج  ال�صتبيان اأن جمموع ن�صبة 

الطلبة الذين هم را�صني جدا و الرا�صني ب�صكل 

عام عن املر�صدين الكادمييني  قد بلغت %84.

كام بينت نتائج ال�صتبيان اأن 

74%  من الطلبة يعتقدون 

ان مر�صديهم متوفرين ملقابلتهم يف اليام 

املح�ص�صة لالإر�صاد الأكادميي.

اأما عن مدى �صحة املعلومات التي يقدمها 

املر�صدون الأكادمييون  للطلبة فقد ك�صفت نتائج 

ال�صتبيان اأن ن�صبة  71 % من الطلبة  يعتقدون 

اأن املعلومات التي تقدم لهم من قبل املر�صدين 

�صحيحة. 

ال�صتبيان  هذا  نتائج  عن  الك�صف  وياأتي    

الطالب  بها  املركز  وعد  التي  بالوعود  اإيفاًء 

واملتمثلة  املا�صية،  الأكادميية  ال�صنة  خالل 

بدر  ما  وعر�س   ، النتائج  على  اطالعهم  يف 

ياأمل  ال�صدد  هذا  ويف  عليهم،  ال�صتبيان  عن 

باآرائهم  تزويده  يف  الطلبة  ي�صتمر  اأن  املركز 

على  الإجابة  خالل  من  وذلك  ومقرتحاتهم، 

 ، الأكادمييةاحلالية  لل�صنة  ال�صتبيان  

خالل  من  عليه   الإجابة  للطلبة  ميكن  حيث 

اإىل الذهاب 

My Banner > Personal 

Information > QU Surveys 
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ك�شف مركز الإر�شاد الأكادميي وا�شتبقاء الطالب عن نتائج  ا�شتبيان تناول ر�شا الطالب عن 

اخلدمات التي يقدمها لهم املركز، حيث اأجاب عن اأ�شئلة  ال�شتبيان حواىل  2016 طالبا و 

طالبة من خمتلف كليات اجلامعة خالل العام الأكادميي 2013-2012،  
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برنامج  تقديم  في  تستمر  األكاديمي  التعلم  وحدة 
التكميلي  التدريس 

بهدف تحسين مستوى التحصيل األكاديمي

وي�رشف الأ�صتاذ حممد على هذا الربنامج اإ�صافة 

اإىل تقدميه لعدد من ور�س النجاح الأكادميي يف 

املركز.

ويف حديثه اأكد الأ�صتاذ حممد اأن الربنامج 

مبني على منوذج تدري�صي تفاعلي يقدمه اأحد 

الطالب املتميزين، وتقوم فكرته على كيفية 

ر�صم طرق ا�صرتاتيجية تتعلق بالتعامل مع 

املقررات والتح�صيل الدرا�صي عن طريق معرفة 

كيفية تدوين املحا�رشات، وطرق ال�صتعداد 

لالمتحانات ومراجعة حمتوى املقررات 

وال�صتفادة من مراجع اأخرى، خارج املراجع 

املعتمدة لكل مقرر.

واأو�صح اأن الربنامج اجلديد يرتكز على قيام قائد 

املجموعة بطرح اأ�صئلة حول ما مت �رشحه داخل 

املحا�رشة والإجابة عليها من قبل املجموعات 

الطالبية ، الأمر الذي من �صاأنه اأن ير�صخ 

املعلومات املقدمة يف اأذهانهم ، مو�صحا اأن 

»التدري�س التكميلي« يختلف عن نظام »مدر�صي 

الأقران« من حيث اأن الأخري ل يقدم للطلبة 

بت�صهيل �رشحا م�صهبا، ولكنه يكتفي 

تو�صيل 

املعلومات ب�صكل �صحيح ومتكامل. 

كما حتدث الأ�صتاذ حممد عن املعايري التي 

يتم على اأ�صا�صها اختيار الطالب الذي يقود 

جمموعات التدري�س التكميلي ومن �صمنها : 

اأن يح�صل على معدل ل يقل عن 3 ، وتقدير 

جيد جيدا اأو اأكرث يف املقرر الذي �صوف يقوم 

بالتدري�س التكميلي فيه، كما يقوم هذا الطالب 

بح�صور املقرر مرة اأخرى والتعرف على خطة 

املقرر الدرا�صية، كما ي�صرتط يف هذا ال�صدد اأن 

يتلقى الطالب تدريبا ملدة ع�رش �صاعات على يد 

امل�رشف اخلا�س به لتاأهيله لإدارة املجموعات 

الدرا�صية.

وقال الأ�صتاذ حممد ال�صيد اإن بداية تطبيق 

فكرة الربنامج اجلديد كانت يف ق�صم البنات يف 

ربيع 2011، فيما بداأ الربنامج يف ق�صم البنني 

يف العام 2013، حيث يقوم مركز دعم تعلم 

الطالب بعمل اإح�صائيات تو�صح ن�صب الر�صوب 

وبناء عليه يقرر املركز اأي املقررات �صيقام فيه 

الربنامج مبينا اأنه خالل هذا الف�صل تقرر تطبيق 

الربنامج يف ثالثة مقررات وهي : كيمياء 1 ، 

وفيزياء 1، وح�صبان1، مو�صحا اأن لدى الق�صم 

اأربعة طالب يعملون قادًة ملجموعات التدري�س 

التكميلي لهذه املقررات، حيث يتم الإعالن 

عن املجموعات من خالل اإر�صال جدول تلك 

املجموعات اإىل الطالب عن طريق البالك بورد.

واأ�صار اإىل اأنه يف نهاية الف�صل الدرا�صي يقوم 

امل�رشف على التدري�س التكميلي داخل املجموعة 

بعمل تقييم للربنامج، وذلك بعد احل�صول على 

نتائج املجموعات التي مت اختيارها للم�صاركة 

فيه ، حيث يتم مقارنة نتائج الطالب الذين 

ح�رشوا حلقات التدري�س التكميلي ب�صكل منتظم 

خالل الف�صل الدرا�صي مع الطالب الذين مل 

ينتظموا يف احل�صور.

وذكر الأ�صتاذ حممد اأنه يتم ا�صتخدام برنامج 

» �صري بوينت« املربوط مع برنامج »البرن« 

لت�صجيل الطالب داخل املجموعات وت�صجيل 

البيانات للح�صول على املعلومات الالزمة 

يف نهاية كل ف�صل، كما يتم ا�صتخدام نف�س 

الربنامج من قبل مركز دعم تعلم الطالب 

ووحدة التعلم الأكادميي يف اإدخال بيانات 

ور�س عمل النجاح الأكادميي، وكذلك ا�صتخدامه 

يف جمع البيانات اخلا�صة بتعليم الأقران.

يف مقابلة خا�شة لن�رشة �شوؤون الطالب مع الأ�شتاذ حممد ال�شيد اأخ�شائي الدعم الأكادميي 

مبركز دعم تعلم الطالب ، حتدث الأ�شتاذ حممد عن برنامج التدري�س التكميلي والذي اأطلقه 

ونتائج  الأكادميي  التح�شيل  م�شتوى  حت�شني  اإىل  ويهدف  موؤخرا،  الطالب  تعلم  دعم  مركز 

الطالب يف املقررات التي �شجلت اأعلى ن�شب لتقديرات الر�شوب والن�شحاب.
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وقدمت الدورة الدكتورة اإميان خليل نظر حجي 

رئي�س ق�صم ذوي الحتياجات اخلا�صة، والدكتورة 

اأنيتا باريت اأ�صتاذة بالربنامج التاأ�صي�صي.

وعلى هام�س الدورة التدريبية قام الأ�صاتذة 

بجولة تعريفية لق�صم ذوي الحتياجات اخلا�صة، 

بغية التعرف عن قرب على اخلدمات التي يتم 

تقدميها للطلبة من هذه الفئة، حيث مت اطالعهم 

على ما يحويه الق�صم من خدمات واأجهزه وبرامج 

موجودة بغرفة امل�صادر اخلا�صة. 

وقامت الدكتورة اإميان خليل نظر ب�رشح جمموعة 

من الأجهزة والربامج املتوفرة يف الق�صم ومن 

�صمنها : »برنامج الناطق« الذي �صمم مل�صاعدة 

الطلبة الذين لديهم كف ب�رشي اأو »دي�صالك�صيا« 

على قراءة الكتب الدرا�صية وا�صتخدام الكومبيوتر، 

وكذلك ت�صفح النرتنت.

كما اأعطت الدكتورة اإميان معلومات عن جمموعة 

من الأجهزة ت�صاعد الطلبة من ذوي الحتياجات 

اخلا�صة على التغلب على الإعاقات املختلفة 

ومنها : جهاز »CCTV« الذي يقوم بتكبري خط 

الكتابة ملن لديه �صعف ب�رشي، واأي�صا الأجهزة 

التي حتول الكتابة العادية اإىل نظام »برايل« 

والعك�س، وجهاز طابعة برايل، واأي�صا طاولة 

كهربائية متغرية الرتفاع ح�صب طول الطالب، 

وكذلك كرا�صي كهربائية متحركة معدة للطلبة 

الذين لديهم اإعاقات حركية.

واأو�صحت الدكتورة اإميان اأنه يتم توفري الأجهزة 

والربامج للطلبة من ذوي الحتياجات ح�صب 

حالة كل طالب ونوعية اإعاقته، كما يتم اأي�صا 

توفري هذه الأجهزة له ب�صكل �صخ�صي لت�صحبه يف 

املنزل ويف الأماكن الأخرى ب�صكل دائم.

كما تعرف الأ�صاتذة على الزاوية الرتفيهية 

املخ�ص�صة ملمار�صة بع�س الأن�صطة الرتفيهية 

والتي ت�صم األعابا خا�صة بذوي الحتياجات 

اخلا�صة، مثل لعبة الدومنو ولعبة الأونو التي 

اأ�صيف عليها عالمات برايل بطريقة ي�صتطيع 

الطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�صة ا�صتخدامها 

وغريها من الألعاب الأخرى.

بهدف تعريفهم باستراتيجيات الدمج

قسم ذوي االحتياجات الخاصة ينظم دورة تدريبية ألساتذة 
البرنامج التأسيسي

26

قام ق�شم ذوي الحتياجات اخلا�شة بالتعاون مع الربنامج التاأ�شي�شي بتنظيم دورة تدريبية 

لأ�شاتذة الربنامج التاأ�شي�شي، وتهدف الدورة اإىل تعريف الأ�شتاذة بالإجراءات وال�شرتاتيجيات 

الآخرين،  الطلبة  من  اأقرانهم  مع  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  من  الطلبة  لتدري�س  املتبعة 

والتعرف على اأ�شاليب دمج هذه ال�رشيحة من الطلبة.



يف اإطار �صعيه الدوؤوب لتطوير وتو�صيع 

اخلدمات التي يقدمها لطالب وطالبات جامعة 

قطر، يقوم معمل الكتابة التابع ملركز دعم تعلم 

الطالب بعقد ور�س عمل عديدة باللغتني العربية 

والإجنليزية خالل �صهري نوفمرب ودي�صمرب، 

وتقدم جميع الور�س مبباين الأن�صطة الطالبية 

بنني وبنات، حيث �صيتم الإعالن عن اأوقات 

واأماكن ور�س العمل قريبا.

وي�صدد معمل الكتابة على �رشورة ح�صور 

الطلبة ملثل هذه الور�س واحلر�س على 

امل�صاركة يف جميع الأن�صطة التي يقدمها 

املركز، وذلك ملا حتويه من فوائد ت�صاعد 

الطالب على التمكن من اللغتني العربية 

والإجنليزية وخا�صة يف اجلانب املتعلق 

الكتابة.  مبهارات 

وتغطي ور�س عمل اللغة الإجنليزية التي 

يقدمها املعمل مو�صوعات عديدة ومتنوعة 

من �صمنها : اأق�صام الكالم ، ترتيب الكلمات، 

جلميع امل�صتويات، وطرق كتابة اجلمل الناق�صة 

واجلمل التامة واأ�صاليب كتابة الفقرات 

امل�صتويات  الكتابة جلميع  وا�صرتاتيجيات 

وغريها من املهارات التي ت�صاعد الطلبة على 

حت�صني مهارتهم يف الكتابة.

كما يقدم املعمل كذلك ور�س عمل الكتابة 

باللغة العربية للطالبات، والتي تتناول 

اأ�صاليب وطرق خمتلفة من بينها: طرق البحث 

العلمي، التفكري من خالل الكتابة ، كما تت�صمن 

املهارات اللغوية بني ال�صليقة والجناز، 

القراءة والكتابة والتحدث ، اإ�صافة اإىل الكتابة 

البداعية، وفنون كتابة الق�صة الق�صرية، وطرق 

واأ�صاليب تعلم اللغة ب�صكل عام ، وكيفية الرتكيز 

على الكتابة، وجتنب الأخطاء الكتابية ال�صائعة.

ومن اجلدير بالذكر اأن معمل الكتابة اأن�صاأ 

بهدف دعم وم�صاعدة الطلبة الدار�صني على 

اأف�صل،  التاأليف ليتمكنوا من الكتابة ب�صكل 

حيث ي�صاعد اأخ�صائي الكتابة طالب مرحلة 

التعليمية  البكالوريو�س من خمتلف امل�صتويات 

يف عملية الكتابة، بدءاً من تكوين الأفكار 

وحتى الو�صول اإىل ال�صيغة النهائية. 

كما يعمل مدر�صو درو�س التقوية مع طالب 

الإجنليزية  التاأ�صي�صي لتح�صني لغتهم  الربنامج 

من حيث مهارات التحدث، والقراءة، والكتابة. 

وميكن 

جلميع الطالب 

ال�صتفادة من 

يف خدمات معمل الكتابة 

اأي مقرر درا�صي تقدمه جامعة 

قطر، كما يقدم املعمل اأي�صًا 

ور�س عمل ب�صكل دوري حول 

تكوين الأفكار، وكتابة 

العلمية،  الر�صائل 

والقتبا�س من 

ال�صحيحة،  امل�صادر 

وكتابة الأوراق 

واملقالت. البحثية 

ورش عمل جديدة بمعمل الكتابة باللغتين اإلنجليزية والعربية
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على  املقدمة  التدريبية  الدورة  ا�صتملت  وقد 

التطوير وخدمة  الور�س املكثفة يف  عدد من 

للموظفني يف  الالزمة  واملهارات  العمالء 

، واأهم هذه الور�س ور�صة عمل مهارات  الق�صم 

، وور�صة  العمالء  ، وور�صة خدمة  التوا�صل 

، وور�صة عمل  الهاتف  التوا�صل عرب  اإتيكيت 

workforce ، وور�صة اجلودة ،  اأخرى بعنوان 

عملية. جل�صة  اإىل  بالإ�صافة 

حيث قام املدرب يف ور�صة عمل بعنوان 

التوا�صل  مهارات  ب�رشح  التوا�صل«  »مهارات 

بالإ�صافة  الت�صال،  واأنواع  وعنا�رش  الفعال 

الت�صال  معوقات  على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل 

، كما قام ب�رشح  التعامل معها  وكيفية 

مركز  الالزمة ملوظفي  التوا�صل  مهارات 

التعامل  طرق  على  وتدريبهم  الطالبي  الت�صال 

اأجل تقدمي خدمة فعالة  مع املت�صلني من 

الن�صائح  بع�س  اإعطائهم  اإىل  بالإ�صافة   ،

الت�صال  مهارات  وحت�صني  لتطوير  والإر�صادات 

لديهم.

ويف ور�صة عمل » خدمة العمالء » ناق�س 

التعامل  وكيفية  العمالء  خدمة  اأهمية  املدرب 

مع كل نوع منهم ، وتطرق اإىل املهارات 

اأن تتوفر يف موظف خدمة  الالزمة التي يجب 

له تقدمي خدمة  الفعال، وكيف ميكن  العمالء 

املهارات  ال�صوء على  األقى  كما  للعميل.  مميزة 

الطالبي وما  الت�صال  الالزمة ملوظفي مركز 

اأما   ، اأثناء عملهم  الذي يجب عليهم جتنبه 

الطلبة » قام  التوا�صل مع  »اإتيكيت  يف ور�صة 

الرد على  املدرب بتدريب املوظفني على فن 

بها قبل  اللتزام  التي يجب  والقواعد  الهاتف 

اإىل طرق  اإ�صافة  الهاتف،  واأثناء الجابة على 

اأو  املكاملة  املكاملة كتحويل  التعامل مع 

الور�صة مت تنظيم حلقة  النتظار. ويف نهاية 

تواجه  التي  امل�صاكل  على  للتعرف  نقا�صية 

، الأمر الذي �صاعد على تبادل  املتدربني 

وال�صتفادة. اخلربات 

كما تعرف امل�صاركون يف ور�صة عمل 

»workforce« على مهام املوظف امل�صوؤول 

اأن  عن العاملني وطبيعة هذه املهام ، حيث 

تتمثل يف  املوظف  بهذا  املناطة  امل�صوؤولية 

م�صتوى  ور�صد  املوظفني،  ومراقبة  متابعة 

اليومي. والعمل  اخلدمة 

كما اأو�صح املدرب يف ور�صة اأخرى بعنوان » 

املقدمة، وكيفية  اجلودة« ماهية جودة اخلدمة 

بدقة  با�صتمرار  وتقييمها  اجلودة  على  احلفاظ 

قام  ، كما  النق�س ومعاجلتها  موا�صع  ملعرفة 

توؤثر يف  التي قد  الأخطاء  مبناق�صة بع�س 

عليها.  تاأثريها وخطورتها  ومدى  اجلودة 

الور�س قام املدربون فيها مبتابعة  ويف ختام 

الطالبي من  الت�صال  اليومي يف مركز  العمل 

 ، العمل واخلدمات املقدمة هناك  اأجل تقييم 

الن�صائح  بع�س  املوظفني  باإعطاء  قاموا  كما 

التعامل مع املكان واملعدات يف  يف كيفية 

ت�صجيل  كيفية  اإىل  اإ�صافة  الت�صال،  مركز 

الالزمة، كما عملوا على  الت�صال  بيانات 

لت�صهيل  امل�صتخدمة  القوائم  بع�س  تطوير 

املت�صلني بجودة  الإجابة على  العمل يف 

اأكرب. و�رشعة 

دورة تدريبية مكثفة لموظفي قسم التواصل مع الطلبة 
ومركز االتصال الطالبي

قامت �رشكة معلوماتية وبالتعاون مع املجل�س الأعلى لالت�شالت وتكنولوجيا املعلومات 

باإقامة دورة تدريبية مكثفة ت�شمنت عددا من ور�س العمل لق�شم التوا�شل مع الطلبة وتقدمي 

برنامج تطويري خلدمة مركز الت�شال الطالبي، وقد ح�رش هذه الور�س موظفو ق�شم التوا�شل 

مع الطلبة ومركز الت�شال الطالبي. وا�شتمرت الور�س من الرابع ع�رش وحتى الثاين والع�رشين 

من �شهر �شبتمرب 2013.
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ق�صم  املكثفة قام  التدريبية  الدورة  يف ختام 

لتوزيع  اجتماع  بعقد  الطلبة  مع  التوا�صل 

امل�صاركني  على  وامل�صاركة  احل�صور  �صهادات 

ال�صاد�س  التدريبية وذلك يوم الأحد  الدورة  يف 

اأكتوبر 2013. من 

ال�صهادات من جامعة قطر  توزيع  ح�رش 

نائب  م�صاعد  اليافعي  اهلل  عبد  الأ�صتاذ 

واخلدمات،  الطالبية  للحياة  اجلامعة  رئي�س 

التوا�صل  ق�صم  رئي�س  العتيبي  خلود  والأ�صتاذة 

ال�صيد  معلوماتية  �رشكة  ومن  الطلبة،  مع 

الت�صال  اإدارة مركز  جا�صم اخلنجي مدير 

العام  املدير  توفيق  حممد  وال�صيد  بال�رشكة، 

واملدربني:  معلوماتية،  ب�رشكة  الت�صال  ملركز 

داليا جمدي وتامر عادل وح�صني حممد ، 

لالت�صالت ح�رش مديح  الأعلى  املجل�س  ومن 

امل�صاركون  ، كما ح�رش  النهار  واأحمد  ال�صيد 

التدريبية من املوظفات وطالبات  الدورات  يف 

الطلبة. التوا�صل مع  ق�صم  العمل اجلزئي يف 

بتوزيع  معلوماتية  �رشكة  رئي�س  قام  وقد 

الجتماع،  خالل  امل�صاركني  على  ال�صهادات 

بتوزيع  اليافعي  الأ�صتاذ عبداهلل  قام  كما 

للمدربني  تكرميًا  التذكارية  الدروع 

واملجل�س  معلوماتية  �رشكة  يف  وللم�صوؤولني 

لالت�صالت. الأعلى 

اأن ق�صم التوا�صل مع  اإىل  وجتدر الإ�صارة 

توا�صل فعالة  اإيجاد قنوات  اإىل  الطلبة يهدف 

املنتفعني  جلميع  والثبات  باملبادرة  تت�صم 

اأن  الق�صم  اأمور، كما يهدف  من طلبة واأولياء 

يكون اخليار الأول لطالب اجلامعة يف حال 

اأو م�صكلة عامة من خالل  اأي عقبة  واجهتهم 

وبراجمه. خدماته  تقدمي 

توزيع شهادات المشاركة والدروع التذكارية
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ورش عـمـل

وقد األقى الور�صة ال�صيد خالد املهندي وهو 

م�صت�صار يف تطوير الذات واإدارة التغيري والتميز، 

وتناولت يف اأوىل جل�صاتها مو�صوع القيادة يف 

البيئة املتغرية، حيث تعرف امل�صاركون على 

املهارات الأ�صا�صية التي يحتاجها القائد الناجح، 

والعنا�رش ال�رشورية للقيادة الذكية، بالإ�صافة 

اإىل بع�س التقنيات التي ي�صتخدمها القادة 

الفاعلون، كما ناق�س احل�صور �صفات القائد 

ومزاياه.

اأما اجلل�صة الثانية من الور�صة فقد ا�صتملت على 

كيفية اإدارة الوقت بفاعلية، حيث قام املدرب 

بتعريف امل�صاركني على م�صيعات الوقت وكيفية 

التخل�س منها، بالإ�صافة اإىل التفريق بني املهام 

املهمة وغري املهمة، اأو العاجلة والتي ميكن 

تاأجيلها، كما تطرق اإىل اأهم املهارات الأ�صا�صية 

لإدارة الوقت وال�صتفادة منه.

 ويف اجلل�صة الثالثة ناق�س املهندي مهارة 

الت�صال ال�صفهي وطرق حت�صني هذه املهارة، 

كما تعرفوا على اأهم امل�صو�صات التي تعيق 

الت�صال ال�صفهي وكيفية جتنبها، كما حتدث يف 

اجلل�صة الرابعة عن مهارات الت�صال الكتابي 

واأهمية حتديد اجلمهور امل�صتهدف من الكتابة، 

و�رشورة اختيار الأ�صلوب املنا�صب بناءاً على 

نوع اجلمهور.

وقد ركزت اجلل�صتني اخلام�صة وال�صاد�صة على 

اأهم اخلطوات والقواعد يف اتخاذ القرار العقالين، 

وكيفية حتديد عنا�رش حل امل�صكالت بطريقة 

اإبداعية. كما تطرق اأي�صًا اإىل املهارات الالزمة 

لإدارة فريق العمل وتطويره، وكيف ميكن اإدارة 

الفريق بفاعلية.

ويف اجلل�صة الأخرية والتي كانت بعنوان »البحث 

عن وظيفة« ، و�صح املدرب اأهم اخلطوات 

الأ�صا�صية للبحث الفعال عن وظيفة، واأهمية 

و�صع خطة للبحث، بالإ�صافة اإىل التعرف على 

اأهم الأماكن لبداية عملية البحث ، وتطرق 

املدرب اأي�صًا اإىل املقابلة الوظيفية واأهميتها 

البالغة يف احل�صول على الوظيفة.

وقد �صهدت الور�صة يف كل جل�صاتها نقا�صات 

مثمرة بني املدرب والطالب ، حيث اأعرب 

الطالب عن �صعادتهم للح�صول على مثل هذه 

الور�س التدريبية املكثفة التي من �صاأنها تطوير 

مهاراتهم املعرفية والعملية.

وتاأتي هذه الور�صة �صمن جمموعة من الور�س 

التي يتعاون فيها مركز اخلدمات املهنية مع 

املوؤ�ص�صات واملراكز املجتمعية يف الدولة والتي 

ي�صعى من خاللها لتقدمي كل ما هو مميز لطلبة 

جامعة قطر يف جمال التنمية املهنية والتطوير 

ال�صخ�صي والوظيفي.

مركز الخدمات المهنية ينظم ورشة عمل بعنوان »وّجـه 
حياتك المهنية«

بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر

ال�صتاذ خالد املهندي

اإجناز قطر ور�شة بعنوان »وجه حياتك  نظم مركز اخلدمات املهنية بالتعاون مع موؤ�ش�شة 

املهنية -  Steer Your Career« خالل الفرتة من 21 اكتوبر اإىل 11 نوفمرب 2013م 

على مدى �شبع جل�شات متفرقة، وتاأتي هذه الور�شة  �شمن اجلهود واملبادرات التي يقدمها 

املركز لتطوير مهارات الطالب وتعزيز قدراتهم واإعدادهم ل�شوق العمل.



اأقيمت الور�صة يوم اخلمي�س املوافق 3 من �صهر 

اأكتوبر املا�صي، يف مبنى الأن�صطة الطالبية 

بنني، وقدمها اأخ�صائي الدعم الأكادميي 

الأ�صتاذ حممد ال�صيد.

وتطرقت الور�صة اإىل عدة حماور �صملت: اأهمية 

تدوين املحا�رشات وا�صرتجاع املعلومات اأول 

باأول من خالل الدرا�صة اليومية بعد املحا�رشة 

وتخ�صي�س وقت يومي ترتاوح مدته ما بني 

ع�رش اإىل ثالثني دقيقة لإعادة كتابة املحا�رشة 

ب�صكل اأو�صح يف املنزل ، ومن ثم مراجعتها 

لحقًا.

واأكد مقدم الور�صة يف هذا ال�صياق اأنه لتدوين 

املحا�رشة ب�صكل اأف�صل يجب على الطالب اأن 

يكون م�صتعدا للدر�س وذلك بالتح�صري اجليد 

وو�صع الأولوية لالأ�صئلة الهامة ، اإ�صافة اإىل 

ال�صتماع اجليد داخل املحا�رشة حيث ي�صمل 

هذا اجلزء اختيار املكان ال�صحيح ، والرتكيز 

على ال�رشح وغريها من الو�صائل التي ت�صاعد 

الطالب على اأخذ املعلومة وفهمها ب�صكل 

�صحيح .

وت�صمنت الور�صة كذلك اختبارا 

�رشيعا يو�صح ما اإذا كان الطالب 

م�صتمًعا ب�صكل جيد، ومن ثم 

حتدث الأ�صتاذ حممد عن �صمات 

امل�صتمع اجليد، ومن �صمنها 

اختيار الطالب الوقت املنا�صب لل�صوؤال، وكتابة 

املالحظة التي يود اأن ي�صاأل الأ�صتاذ عنها، اإىل 

جانب تدوين النقاط الهامة ب�صكل وا�صح حتى 

ي�صهل الرجوع اإليها لحقًا.

كما تطرقت الور�صة اإىل طريقة » كورنيل » يف 

تدوين املحا�رشات والتي تقوم على تق�صيم 

ال�صفحة اإىل ثالثة اأجزاء ب�صكل راأ�صي ، جزء 

على الي�صار مبقدار بو�صتني خم�ص�صا لالأ�صئلة 

، وجزء على اليمني مبقدار �صت بو�صات لكتابة 

الإجابات فيه، ويف نهاية ال�صفحة يخ�ص�س 

جزء لتلخي�س املحا�رشة، ويقوم الطالب اأثناء 

املحا�رشة بتلخي�س ما يقوله الدكتور يف 

اجلانب الأمين من ال�صفحة ب�صكل نقاط مع 

ترك م�صافة بني كل فقرة واأخرى ، وعند نهاية 

املحا�رشة يقوم الطالب بالرجوع اإىل النقاط 

التي �صجلها خالل املحا�رشة لي�صع اأ�صئلة 

لكل فقرة من الفقرات التي كتبها، 

وبعدها يقوم بتخلي�س ما كتبه 

خالل اأوقات الفراغ بني 

املحا�رشات.

و�صدد الأ�صتاذ حممد 

على �رشورة اأن يخ�ص�س الطالب 

ما بني ع�رش اإىل ثالثني دقيقة من وقته بعد 

كل حما�رشة لإعادة كتابة املحا�رشة واإجراء 

تدقيق لغوي لها وا�صتكمال ما فاته من 

معلومات ، وذلك بالرجوع اإىل كتاب املقرر 

وامل�صادر الأخرى ، مو�صحا اأنه عند مراجعة 

املقرر ميكن للطالب تغطية اجلزء اخلا�س 

بالإجابات املوجودة بدفرت املالحظات، 

وقراءة الأ�صئلة ومن ثم اإعادة كتابة الإجابات، 

وبعد ذلك يقوم الطالب مبقارنتها بالإجابات 

التي كتبها �صابقا يف دفرت املالحظات اأثناء 

املحا�رشة.

و�صهدت الور�صة عر�س فيديو خا�س يو�صح 

عمل طريقة » كورنيل » يف تدوين املحا�رشات، 

كما مت اجراء تدريب عملي على ق�صة ب�صيطة 

ا�صتملت على بع�س ال�صخ�صيات ، حيث قام 

الطلبة امل�صاركون يف الور�صة بتلخي�صها 

م�صتخدمني طريقة »كورنيل«.

ويف نهاية 

الور�صة ناق�س الأ�صتاذ 

حممد ال�صيد مع الطلبة عدة اأ�صئلة 

متعلقة بطرق تدوينهم للمحا�رشات وكيف 

�صاهمت هذه الور�صة يف تطوير مهاراتهم يف 

التدوين، حيث ثمن الطالب مدى ا�صتفادتهم 

من هذه الور�صة ، كما وجه الطلبة امل�صاركون 

ال�صكر ملقدم الور�صة ، واأ�صادوا بور�س الدعم 

الأكادميي التي يقدمها مركز دعم تعلم الطالب 

ب�صكل دوري بهدف حت�صني وتنمية مهارات 

الطلبة الأكادميية لال�صتفادة ب�صكل اأف�صل من 

التعليمية. والعملية  املحا�رشات 

ورشة عمل تناولت الطرق الفعالة في تدوين المحاضرات

نظمها مركز دعم تعلم الطالب

قام مركز دعم تعلم الطالب بتنظيم ور�شة عمل تناولت مهارات تدوين املحا�رشات وذلك بهدف 

م�شاعدة  طلبة اجلامعة لي�شبحوا م�شتقلني وناجحني عن طريق تطوير مهاراتهم الدرا�شية 

وتعزيز ثقتهم باأنف�شهم وزيادة فهمهم للمقررات الدرا�شية.

 31



اأذكر ال�صنة الأوىل يف درا�صتي يف  مازلت 

كنت حينها   ، الآن!  كاأنها  التاأ�صي�صي  الربنامج 

املدر�صية وبداأت  البيئة  لتوي  قد غادرت 

اأوىل خطواتي يف  الف�صاء اجلامعي الرحب، 

مل تكن   ال�صورة  وا�صحة بعد يل، كان جل 

اأدر�صه و ما يرتتب  اهتمامي هو املقرر الذي 

اأعرف فيها  ال�صنة مل  التزامات. مرت  عليه من 

التي طاملا حتدث  احلياة اجلامعية  متعة 

عنها الكثري من الأهل و الأ�صحاب، غري اأين 

انتهائها  قمت  بامل�صاركة يف مهرجان  قبل 

اليوم الوطني لعام 2011 ، كانت تلك هي 

الأن�صطة غري  بالن�صبة يل يف  الأوىل  امل�صاركة 

املغرتب،  �صعور  �صعرت حينها   ، الأكادميية 

يعي�صون  م�صتمتعني   الطالب حويل وهم  راأيت 

حينها  اأدركت  م�صاركاتهم،  يف  اللحظات  اأجمل 

احلياة وتقدمي  العملي من  اجلانب  اأهمية 

لهم  الذين  الطلبة  اأن   للمجتمع، وكيف  اخلدمة 

التي  الفعاليات  باع كبري يف امل�صاركة يف 

اهتمامًا  يولون هذا اجلانب  بها اجلامعة  تقوم 

الكثري  كبريا، توالت م�صاركاتي بعدها  يف 

الروبوت  ، �صاركت يف م�صابقة   الفعاليات  من 

وفريقي  فح�صلت  احلو�صبة،  نادي  ينظمها  التي 

، تطوعت  الأول  امل�صارك فيها على املركز 

قطر  جامعة  مواهب  لفعالية  كمقدم  اأي�صًا 

اأخرى،  وم�صابقات  للكتاب  العاملي  واليوم 

واملتنوعة  جعلتني  الكثرية   امل�صاركات  هذه 

ال�صفية   الأن�صطة غري  اأن  اأدرك جيداً كيف 

الطالب املهارات واخلربات وتعلمه فن  متنح 

الآخرين حوله، وعلى  والتعامل مع  التوا�صل 

�صوء ذلك ي�صبح لديه خمزون هائل من 

املهارات  واخلربات التي ل تقدر بثمن!

الرت�صح  اأقدمت على  امل�صاركات  بعد هذه 

بحمد  احلو�صبة،  نادي  رئي�س  نائب  ملن�صب 

الطالبية،  الأندية  انتخابات  اهلل جنحت يف 

الكثري من امل�صوؤوليات و املهام  تبع ذلك 

التدريبية  الور�س  من  والكثري  والتحديات، 

اأين  الطالبي غري  التطوير  ق�صم  التي نظمها 

متكنت من الإملام  بالكثري من مفاهيم الإدارة 

اإىل مهارات  ، بالإ�صافة  الفريق  وقيادة 

وبناء  العامة  والعالقات  الآخرين  التوا�صل مع 

املجتمع،    اأفراد  مع  وتطويرها  ال�رشاكات 

يحتاجها  التي  والتجارب  الكثري من اخلربات 

اأي طالب جامعي، لقد كانت جتربة فريدة و 

بحق!  مميزة 

ُمِنحت فر�صة  املا�صي،  العام  نهاية  ويف 

امل�صارك   القطري  الفريق  �صمن  اجلامعة  متثيل 

يف موؤمتر ال�صباب العاملي لعام 2013 يف  

الفر�صة  لنا  اأتيحت  ، هناك  كو�صتاريكا  دولة 

اأف�صل  �صمن  والتاأهل  املوؤمتر  يف  للم�صاركة 

، كما  �صتة فرق م�صاركة يف مارثون الربجمة 

اأ�صخا�س من خمتلف  التعرف على  متكنا من 

واأفكاراً خمتلفة. ثقافات  العامل ميثلون  دول 

الأن�صطة  هذه امل�صاركة وغريها يف مثل هذه 

املجتمعية  جتعل  واخلدمات  واملوؤمترات 

مبجتمعه  يهتم  فيها  املنخرط   ال�صخ�س 

�صيبذل  اأنه  كما  م�صلحته،  على  ويحر�س 

ق�صارى جهده  يف تطويره وحت�صينه من 

لنا  اأحيانًا تتهياأ  خالل ما تعلمه، ونعم رمبا 

فت�صيع،  ا�صتغاللها  يف  نرتدد  لكننا  الفر�س 

ن�صتغلها  اأن  اأنه تبقى هنالك ثمة فر�س ما  غري 

الطريق مل�صرية طويلة  حتى تكون  هي بداية 

�صبيل  والتفوق.  وهكذا هو  بالنجاح  مليئة 

يبداأ  حيث  لالأف�صل  والعامل  املجتمع  تغيري 

التحديات  دائمًا من مواجهة خماوفنا وخو�س 

الذات. وتنمية  املجتمعية  وامل�صاركة 

اأقولها لقد مررت بالعديد من  .. نعم  واأخرياً 

يف  م�صاركتي  خالل  وال�صعوبات  التحديات 

اجلانب غري الأكادميي،  لكن ذلك باملقابل 

التجارب واخلربات يف  الكثري من  منحني 

اأ�صارك،  اأكن لأكت�صبها لو مل  احلياة التي مل 

�صخ�صية  قناعة  اإىل  اأ�صل  الأمر جعلني  هذا 

اأتردد يومًا يف العطاء ملجتمعي و  وهي اأين لن 

اأبداً ملن يقول يل  اأ�صتمع  العامل من حويل، لن 

الأكادميي  اأن يهتم باجلانب  الطالب عليه  اأن 

فقط،  فاجلانب غري الأكادميي جزء ل يتجزاأ 

اأي  لها  ترنو  التي  التعليمية  العملية  من 

جامعة.

األنشطة غير األكاديمية خبرات وتجارب 
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