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السالم عليكم،،
ً من  يسعدني أن أرحب بكم في هذا العدد الثامن من نشرة شؤون الطالب والتي تعتبر من أهم النشرات اجلامعية التي تبني جسورا
التواصل البناء بني قطاع شؤون الطالب والطلبة وأسرة اجلامعة والتي تهتم بنشر أهم فعاليات وإجنازات القطاع بصورة منتظمة 
ومميزة. وال يسعني إال أن أشكر العاملني على هذه النشرة ملا يبذلونه من جهود دؤوبة إلخراجها في هذه الصورة الطيبة، وقد ارتأينا 
في مكتب نظم معلومات الطلبة أن تكون افتتاحية هذا العدد الثامن من نصيبنا لتزامنها مع انتهاء مشروع ترقية نظام البانر إلى 

اإلصدار الثامن.

ً كبيرة في هذا اإلطار لتقدمي  تعتبر طاقة الطلبة وحماسهم احملرك الرئيسي لكل ما يحدث في القطاع، حيث يبذل املوظفون جهودا
أفضل اخلدمات للطلبة وتتضافر في ذلك جهود مختلف األقسام واملراكز التابعة للقطاع لتحقيق هذا الهدف، ونحن في مكتب 
نظم معلومات الطلبة نسعى بدورنا كأحد هذه املراكز جاهدين لتحقيق الهدف ذاته، وذلك عن طريق حتقيق تكامل النظم وتزامن 
تطويرها واستمرارية دعمها. كما نُعتبر حلقة الوصل بني جميع األقسام، حيث يقوم املكتب بخدمة مختلف أقسام القطاع وتأمني 
روابط متينة معهم من خالل حتقيق: صحة وتكامل املعلومات، سرعة احلصول على املعلومات، زيادة كفاءة العاملني، حتسني اخلدمات 
املقدمة، تقليل الهدر املادي، حتسني االتصاالت اإلدارية، توفير املعلومات الالزمة ملتخذي القرار بكفاءة وسرعة مناسبة، حتسني وتطوير 
األداء، دعم اخلطط اإلستراتيجية وإنتاج املعلومات التي أصبحت من املتطلبات األولية واألساسية للبقاء واالستمرار، وليس فقط 

ً لتحسني الكفاءة. هدفا

ً بأول للمحافظة على استمرارية هذه األنظمة وحتقيقها  إن تقنيات نظم املعلومات سريعة التطور لذا وجب مواكبة هذا التطور أوال
للمعايير الدولية واألهداف املرجوة منها، لذلك نسعى هنا إلى مواكبة هذا التطور عن طريق عمل الترقيات الالزمة لألنظمة املوجودة 
ً في التحديث األخير لنظام البانر إلى اإلصدار الثامن، فلقد ساهم فريق نظم  للوصول بها إلى أحدث اإلصدارات، وقد ظهر هذا جليا
معلومات الطلبة كغيره من األقسام املعنية األخرى بصورة فاعلة في حتقيق هذا االرتقاء بطريقه فعالة وناجحة، وهو يعتبر خطوة 

ممتازة لألمام، كما وقد ساهم بنجاح في تنصيب نظام البانر العاملي في جامعة قطر منذ سنوات قليلة مضت.

وكما هو معروف فال ميكن حتقيق االستفادة املثلى من نظم املعلومات إال إذا مت تطويرها وفق املنهج العلمي السليم، لذا فإننا نعمل 
لتحقيق  اجلامعة  إلى  الطلبة  معلومات  تكنولوجيا  عالم  في  جديد  هو  ما  كل  إدخال  على  القطاع  في  املسؤولني  مع  جاهدين 
االستفادة املثلى من هذه التقنيات، وتلبية متطلبات واحتياجات متخذي القرارات ومختلف اإلدارات خلدمة الطلبة، وذلك يتم عن 
طريق تخطيط ودراسة علمية لالحتياجات واملتطلبات الكفيلة بتطويرها. من جهة أخرى، فإن إدارة القطاع ال تألو ومن فوقها إدارة 
اجلامعة في بذل أي جهد لتحقيق ذلك وتوفير جميع اإلمكانيات واملصادر الالزمة، ملا له من انعكاس على حياة الطلبة والنهوض 

ً للجامعات الوطنية في املنطقة. بجامعتهم للمراكز األولى، وذلك يساهم في حتقيق رؤية اجلامعة بأن تصبح منوذجا

ً نترككم اآلن بأمان اهللا لتصفح آخر املستجدات والفعاليات التي يحتويها هذا العدد، وأمتنى أن جتدوا فيه وجبة دسمة تثري  وأخيرا
معلوماتكم وتزيد من الروابط املتينة بيننا وبينكم. 

مع خالص التحية،،     

                       

روؤف النفاتي             
                   رئيس مكتب نظم معلومات الطلبة



 موضوع الغالف

شهدت جامعة قطر في شهر ابريل الماضي اليوم االنتخابي للمجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر ، والذي يعتبر ا
ول من نوعه 
في جامعة قطر منذ تأسيسها ، حيث تميز هذا اليوم بنقلة جوهرية في حياة الطلبة والطالبات الذين تنافسوا في حمالتهم 
االنتخابية في الكليات والبرامج التي يدرسون بها. وصف بعض الطلبة هذا اليوم بيوم الطالب وآخرون رأوه عهد: جديد: يلبي 

طموحات وتطلعات طلبة الجامعة في حق التمثيل وإبداء اJراء والمساهمة في صنع القرار. 

د. عمر ا�نصاري: عضوية الطالب في المجلس أمانة ومسؤولية 
وعلى الطالب تحقيق وعودهم االنتخابية

في أول انتخابات طالبية لعضوية المجلس التمثيلي لطلبة جامعة قطر .. 

ت 
ليا

عا
ف

>>

 ً من 16 طالبا
وطالبة، وتولت هذه اللجنة مهمة إقامة حملة 
انتخابات  وإجراء  الس،  انتخابات  عن  إعالنية 
رفض  أو  وقبول  وشفافة،  ونزيهة  عادلة 
اإلجراءات  صحة  من  والتحقق  الترشيح، 
أعضاء  مبساعدة  وذلك  والنتائج،  االنتخابية 
يخص  فيما  كلية  كل  من  التدريس  هيئة 
قطاع  موظفي  إلى  باإلضافة  مرشحيهم، 
شؤون الطالب وباألخص موظفي إدارة األنشطة 

الطالبية.
 ً وقد قام بالترشح للمجلس التمثيلي 36 طالبا
ً، حيث  من مختلف الكليات لستة عشر مقعدا
مقعد  كلية،  لكل  مقعدين  تخصيص  مت 
للطالب ومقعد للطالبات، ما عدا كلية اآلداب 
وكلية  طالب،  أربعة  ميثلها  التي  والعلوم 
وكذلك  واحدة،  طالبة  ميثلها  التي  الصيدلة 

كلية التربية متثلها طالبة واحدة.
التمثيلي  الس  لعضوية  تقدم  قد  وكان 
اآلداب  كلية  من  مرشحات  وسبع  مرشحان 
والعلوم، سبعة مرشحني و ست مرشحات من 
من  مرشحات  وثالث  ومرشح  الهندسة،  كلية 
كلية االدارة واالقتصاد، ومرشح ومرشحتني من 
كلية  من  مرشحات  وثالث  القانون،  كلية 
الصيدلة، ومرشحني ومرشحتني من البرنامج 
كلية  من  ومرشحة  ومرشح  التأسيسي، 

الشريعة.
األصوات  بفرز  التأسيسية  اللجنة  قامت  وقد 
مساء الثالثاء 2011/4/26، وأظهرت النتائج فوز 
الطالب سعود الشمري وعبدالرحمن العبيدلي 
كلية  في  ياسني  رشيد  وهبة  أبوحسنني  ونور 
اآلداب والعلوم، وأحمد علي الكواري ومي حمد 
إبراهيم  وآمنة  الهندسة،  كلية  في  فطيس 
القانون،  كلية  في  عبداحلميد  ومحمد  خلفان 
فاطمة  ففازت  واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  في  أما 
كلية  وفي  القدوس،  وعبد  العمادي  محمد 
التربية، الطالبة حصة نادر آل سعد، وفي كلية 
والطالب  أنور  صالح  دعاء  الطالبة  الشريعة، 
إميان  الطالبة  الصيدلة  وفي  أيوب،  وليد  عمر 
محمد رمضان، ومن البرنامج التأسيسي هند 

سيف السويدي وإبراهيم محمد األول. 
في  سعادتهم  عن  الطلبة  أعرب  جانبهم  من 
خوض هذه التجربة الفريدة، حيث قال الطالب 
بأن   - الهندسة  كلية  مرشح   - الكواري  أحمد 
إدارة جامعة قطر لم تتخذ خطوه إنشاء الس 

ً في حياة طالب جامعة قطر،  ً استثنائيا يوما
وفرصة للتنافس الشريف بني زمالء الدراسة 
لكسب عدد أكبر من األصوات من أجل حجز 
كوسيط  يعمل  والذي  هذا الس  في  مقعد 
توصياته  ويرفع  اجلامعة،  وإدارة  الطلبة  بني 
من  التي  واألنشطة  باألعمال  اجلامعة  إلدارة 

شأنها تعزيز املصلحة العامة للطلبة. 
تعتبر مرحلة االنتخابات الطالبية إحدى أهم 
اخلطوات نحو حتقيق التميز وإحداث التغييرات 
فمنها  الطلبة  إليها  يطمح  التي  اجلذرية 
يتحدد ممثلو الكليات، بأصوات الطالب، ومنها 
تتجلى روح املنافسة الشريفة خلدمة الزمالء. 
وانتخاب الطالب لزمالئهم ال يأتي إال باإلدراك 
االنتخابات  وملعنى  االختيار،  ملعايير  التام 
املترتبة  والنتائج  إليها،  واحلاجة  وأهميتها 
من  املرحلة  هذه  إلى  الطالب  ووصول  عليها. 
مرحلة  اجلامعة  دخول   ً حتما يعني  اإلدراك 
ً مرهون  ً وأخيرا جديدة يكون مصير الطالب أوال

بقراره ومشاركته.
بدء  من   ً يوما  60 قبل  تشكلت  وقد  هذا 

االنتخابات جلنة تأسيسية للمجلس مكونة 

األنصاري،  عمر  الدكتور  قال  جهته،  من 
بأن  الطالب،  لشؤون  اجلامعة  رئيس  نائب 
أمانة  الس  في  الطالب  عضوية 
بسير  سعادته  عن  وأعرب  ومسؤولية، 
ً إلى أن من وعد  العملية االنتخابية، مشيرا
األهم  والنقطة  به،  وعد  مبا  الوفاء  عليه 
حتقيق  في  البدء  هي  االنتخابات  بعد 
اتخاذ  في  الس  وبدء  االنتخابية  الوعود 
الدور الفعلي في حتقيق أهدافه. وأكد أن 
عمل  سيحدده  األيام  قادم  في  الس  دور 
الس ذاته، إذ أن الس كلما أتبع القولَ 
، رُفع سقفه وتوسعت دائرة أعماله  الفعلَ

وإجنازاته.
يكتفي  أن  للطالب  نريد  ال  بأننا   وأضاف 
بشرف التمثيل في الس، وال نريد أن يهدأ 
ذلك احلماس ويستكني النتهاء االنتخابات، 
منذ  يفكر  أن  ممثل  كل  من  نريد  ولكن 
ملن  وعوده  حتقيق  كيفية  في  اللحظة 

انتخبه من زمالءه الطالب. 
على  الطالب  توافد  التصويت  يوم  وفي 
صناديق االقتراع، ورأوا أن يوم 26 ابريل كان 

لقطة جماعية �عضاء المجلس الطالبي مع نائب رئيس الجامعة





فرصة وحلقة وصل بني الطلبة واإلدارة وأعضاء 
ولن  لهم  املتنفس  وسيكون  التدريس،  هيئة 
يكون هناك أي عائق للطالب للتواصل مع إدارة 
دواعي  من  أنّ  إلى  ويشير   .ً مستقبال اجلامعة 
لطلبة  طالبي  مجلس  أول  في  يكون  أنْ  فخره 
في  كلية  ألكبر   ً ممثال يكون  وأن  قطر،  جامعة 
بها،  امللتحقني  الطلبة  عدد  حيث  من  اجلامعة 
بعد أن استطاع كسب ثقة الطلبة. ويؤكد بأن 
قطر  جامعة  في  واحلياة  الكلية  تطوير  هدفه 
أصواتهم  بنقل  الطلبة  وعد  كما  ككل، 
ويضيف  قطر،  جامعة  في  املسؤولة  للجهات 
أكمل  على  اهللا  بعون  بواجبي  سأقوم   ":ً قائال
املسؤولية  قدر  على  سأكون  اهللا  وبإذن  وجه، 

املعطاة لي". 
ممثلة   - العمادي  محمد  فاطمة  الطالبة  وأما 
أن  على  فتؤكد   - واالقتصاد  اإلدارة  كلية 
االنتخابات ليست مجرد عملية دميقراطية يتم 
مجموعة  لتمثيل  شخص  اختيار  خاللها  من 
رب  أمام  كبيرة  مسؤولية  هي  بل  أشخاص، 
ً ومن ثم أمام األشخاص الذين قاموا  العاملني أوال
وتعتبر  ب.  املنُتخَ للشخص  أصواتهم  بإعطاء 
فاطمة قرار خوضها في انتخابات مجلس طلبة 
عملها  ملواصلة  فخر  وسام  قطر  جامعة 
الطالبي غير األكادميي بكفاءة، وخدمة أخواتها 
كلية  وطالبات  عام  بشكل  اجلامعة  طالبات 
بالعمل  وذلك  خاص،  بشكل  واالقتصاد  اإلدارة 
بأفضل  اجلامعية  حياتهن  سير  ضمان  على 
العوائق  جميع  إلزالة  والسعي  صورة 
أعد  وتضيف:"  تواجههن،  التي  والصعوبات 
حلملها،  سأسعى  أمانة  أصواتهم  بأن  اجلميع 
وسألتزم بالعمل اجلاد في أروقة الس وخارجه 
معهم،  الدائم  والتواصل  املستمرة  باملتابعة 
 ً ومع املعنيني باألمر في اجلامعة، وسنعمل معا
حقائق  إلى  االنتخابي  برنامجي  حتويل  على 

واقعية وترقيته مبالحظاتكم واقتراحاتكم".

من  بكفاءة  والعمل  القدرات  إلثبات  يحتاج 
أجل مصلحة حتقيق املصالح املأمولة.

 - الشريعة  كلية  ممثل   - أيوب  وليد  عمر  أما 
املشوار  بداية  هو  له  بالنسبة  الفوز  فكان 
خلدمة إخوانه الطالب، وإسداء اخلدمات لهم. 
للترشح  األساسي  الهدف  هو  هذا  وكان 
في  الطالبية  احلياة  يطور  أن  إلى  ويسعى 

جامعة قطر. 
أما ممثل كلية اإلدارة واالقتصاد عبد القدوس 
االنتخابات  في  بفوزه  سعادته  عن  عبر  فلقد 
وأنه يسعى خللق بيئة أكادميية وغير أكادميية 
أقرانه  توقعات  مستوى  إلى  تصل  أفضل 
ومساعدتهم على حتقيق إجنازاتهم وأهدافهم 

بأفضل الوسائل املتاحة، ويعتبر أن جناحه في 
االنتخابات ليس له لوحده، وإمنا هو جناح لكل 
لتحقيق  كلمة  يوصل  أن  أراد  وطالبة  طالب 
هدف، كما قال الرسول الكرمي صلى اهللا عليه 
وسلم: "ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما 

يحب لنفسه". 
أما الطالب عبدالرحمن العبيدلي - ممثل كلية 
اآلداب والعلوم - فيقول بأن الس الطالبي هو 

على  قادرون  الطالب  بأن  الثقة  لديها  ألن  إال 
في  الفوز   رغم  أنه  ويؤكد  والتطوير،  التغيير 
الس  في  التمثيل  وكون  االنتخابات  هذه 
 ً ً، إال أن ذلك يشكل دافعا مسؤولية كبيرة جدا
طموحات  وحتقيق  لإلبداع  للفائز   ً معنويا
على  القدره  لديه  بأن  وثقوا  الذين  الطالب 

حتقيق طموحاتهم ومتطلباتهم.
ترشحي  أهداف  وأهم  :"أول  الكواري  ويضيف 
التغيير  من   ً جزءا أكون  أن  هو  لالنتخابات 
اإليجابي في جامعة قطر، وذلك بإشراك طالب 
كلية الهندسة في التغيير والتطوير عن طريق 
على  والعمل  ومشاكلهم  آرائهم  توصيل 
حلها، ذلك بأن الطالب جزءً ال يتجزأ من عملية 
التطوير في اجلامعة، وأنا أعد الطالب بأن أكون 
أترك  وأن  لي،  واختيارهم  ظنهم  حسن  عند 
أو  احلاليني  الطالب  جميع  بها  يذكرني  بصمة 

األجيال القادمة".
أما الطالبة آمنة ابراهيم خلفان - ممثلة كلية 
القانون - فتعتبر أن الفوز في االنتخابات شرف 
تكليف  الوقت  نفس  في  ولكنه  لها،  كبير 
وتؤكد  كبيرة،  مسؤوولية  عاتقها  على  ويضع 
ً من رغبتها  بأن هدفها من الترشح كان نابعا
ً من التغيير، وأن تساهم  ً جزءا في أن تكون فعال
 " قائلة:  وتضيف  اجلامعي.  اتمع  تطوير  في 
وهمومهم  أصواتهم  بإيصال  اجلميع  أعد 
وضع  من  كل  وأعد  اجلامعة،  في  للمسؤولني 
حسن  وعند  ثقته،  محل  أكون  بأن  بي  ثقته 

ظنه". 
ممثل  محمد،  عبداحلميد  محمد  الطالب  أما 
االنتخابات  بأن  فرأى  البنني،  من  القانون  كلية 
يتطلب  وأمر  كبيرة،  مسؤولية  هي  الطالبية 
ً دؤوباً، ويؤكد بأنه كان يهدف من الترشح  عمال
إلى إكمال اللوحة اجلميلة جلامعة قطر، وذلك 
وبتعزيز  األكادميية،  غير  الطالب  حياة  بتلوين 
ويشير  الثاني.  البيت  لهذا  الطلبة  انتماء 
أعظم  من  تُعد  االنتخابات  أن  إلى  محمد 
التجارب التي متر بأي شخص، فكون الشخص 

محل ثقة العامة في اتمع الطالبي هو أمر 

الطالب أحمد الكواري: 
الجامعة لديها الثقة بأن 

الطالب قادرون على 
التغيير والتطوير وهدفي 
أن أكون جزءB من التغيير 

اEيجابي

إحدى الطالبات تدلي بصوتها في صندوق االقتراع





عبداهللا  السيد  اإلدارة  مدير  رحب  جهته، 
املوظفني  من  عدد  وقدم  باحلضور  الشنظور 
اليهري  إلهام  وهم  اإلدارة  إلى   ً حديثا املنظمني 
ً لقسم اخلدمات األولية، وفاطمة النعيمي  رئيسا
وفاطمة  األمور،  أولياء  برنامج  لوحدة   ً رئيسا
وفاتن  الطلبة،  مع  التواصل  قسم  في  العطاونة 
في  محمد  وزينب  املوصالت  وحدة  في  رمضان 
مدير  وجه  كما  الطالبية.  اخلدمات  إدارة  مكتب 
اإلدارة الشكر إلى بعض أقسام اإلدارة والذين كان 
لهم دور بارزفي تقدمي خدمات متميزة ومتكاملة 
على مستوى اجلامعة، وذكر منهم قسم الكتب 
االرتقاء  في  حتقيقه  مت  ما  نظير  وذلك  الدراسية 
انعكس  مما  للطلبة،  الكتب  بيع  خدمات  بتقدمي 
حققها  التي  العالية  النسبة  على  بوضوح  ذلك 
أعدّه  الذي  الطلبة  رضى  استبيان  في  القسم 

مكتب التخطيط والتطوير املؤسسي. 
التي  املتميزة  اجلهود  على  الشنظور  أثنى  كما 
قسم  رئيس  العتيبي  خلود  السيدة  بها  تقوم 
العطاونه  فاطمة  واآلنسة  الطلبة  مع  التواصل 

املوظفة في القسم، على حسن أداء وتقدمي 

خدمة مركز االتصال الطالبي لطلبة اجلامعة. وحث 
مبتكرة  خدمات  تقدمي  في  االستمرار  على  اجلميع 

ومتكاملة تليق باسم جامعة قطر.
ً من السيد خليفة اليزيدي  وفي ختام اللقاء قدم كال
اليزيدي،  نورة  واآلنسة  رمضان  فاتن  والسيدة 
ذوي  قسم  حول  إحداها  هادفتني،  مسابقتني 
فكرة  أفضل  حول  واألخرى  اخلاصة  االحتياجات 
جديدة.  طالبية  خدمات  ابتكار  أو  خدمات  لتطوير 
حيث مت تقسيم احلضور إلى مجموعات وفرق عمل، 
وكل فريق يتكون من عدد من املوظفني من أقسام 
الزمالء  بني  العالقة  توطيد  بهدف  وذلك  مختلفة 
إلى  والتوصل  الهادف  واحلوار  النقاش  أبواب  وفتح 
حلول مشتركة تتنوع بتنوع اخلدمات التي يقدمها 
تعريف  إلى  املسابقة  هدفت  كما  منهم.   ً كال
قسم  يقدمها  التي  باخلدمات  أكثر  اإلدارة  موظفي 
دعم  في  واملساهمة  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
القسم واقتراح أفكار ومشاريع جديدة تساهم في 
دعم أهداف القسم وترقى باخلدمات التي يقدمها 

.ً حاليا

األحد  يوم  الطالبية  اخلدمات  إدارة  نظمت 
2011/5/15 اللقاء السنوي للعام الثاني على 
التوالي، بحضور الدكتور عمر األنصاري نائب 
والسيد  الطالب،  لشؤون  اجلامعة  رئيس 
ورؤساء  اإلدارة  مدير  الشنظور  عبداهللا 
بهدف  اللقاء  أقيم  وقد  واملوظفني.  األقسام 
األقسام  موظفي  بني  الفعال  التواصل  زيادة 
والتجارب  اخلبرات  وتبادل  اإلدارة  في 
وعرض  البعض،  بعضهم  إلى  واالستماع 
األفكار واالقتراحات التي تطور من أداء اإلدارة 

واألقسام على حد سواء. 
وفي هذا اللقاء رحب الدكتور عمر األنصاري 
اللقاءات  هذه  مثل  أهمية  وبنيّ  باحلضور 
زيادة  في  ودورها  الرسمية  وغير  املنتظمة 
التواصل واأللفة واحملبة بني املوظفني ورؤساء 
واالستماع  النظر  وجهات  وتقريب  األقسام، 
شمل  يجمع  واحد  مكان  في  اجلميع  إلى 
مع  وكذلك  اإلدارية  الوحدة  منتسبي 
على  اجلميع  شكر  كما  األخرى.  الوحدات 

احلضور وعلى التنظيم اجليد للقاء. من 
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إدارة الخدمات الطالبية تنظم لقاءها السنوي الثاني





مشاركة متميزة لجامعة قطر في معرض قطر المهني 2011
 ً ً أساسيا لشؤون الطالب أن اجلامعة تعتبر شريكا
كونها  فقط  ليس  املهم،  املشروع  هذا  في 
مؤسسة مشاركة، وإمنا كطلبة ومجتمع جامعي 
ً أن اجلامعة حريصة كل احلرص على  أيضاً، مؤكدا
تدريب  مجال  في  خاصة  اخلبرات  وتبادل  نقل 

املتطوعني الذين ساهموا في تنظيم املعرض.
اخلدمات  مركز  مدير  العطية  هيا  األستاذة  أما 
التوجيهية  اللجنة  في  اجلامعة  وممثل  املهنية 
سمو  شكرت  فقد  املهني،  قطر  مبعرض  العليا 
األمني  العهد  ولي  ثاني  آل  حمد  بن  متيم  الشيخ 
على تشريفه ورعايته ودعمه للمعرض لهذا العام 
قطر  رؤية  في  البشرية  التنمية  لركيزة   ً حتقيقا
الوطنية 2030، مشيرة إلى أنّ تنظيم املعرض هذا 
الكبير  التواجد  إلى  باإلضافة  رائعاً،  يعتبر  العام 
وامللفت للمتطوعني الذين متيزوا بالثقافة العالية 
واجلهات  املعرض  زوار  مع  التعامل  في  واخلبرة 
ورش  املتطوعون  هؤالء  تلقى  حيث  املشاركة. 
تدريبية وتأهيلية قبل بداية املعرض بإشراف إدارة 

األنشطة الطالبية. 
على  عملت  اجلامعة  أن  العطية  أوضحت  كما 
والتدريب  والتوظيف  التعليم  فرص  توفير 
في  تواجدنا  خالل  من  تقول:  حيث  والتطوير، 
التخصصات  على  الطلبة  بتعريف  قمنا  املعرض 
جامعة  تطرحها  التى  العليا  الدراسات  وبرامج 
اجلامعة  في  املهنية  اخلدمات  مركز  وألن  قطر، 
واخلريجني  الطلبة  بني  الوصل  حلقة  يعتبر 
بترشيح  يقوم  فإنه  العمل،  سوق  وقطاعات 

الطالب لسوق العمل ليحصل على الرعاية 

املهني  قطر  معرض  في  قطر  جامعة  شاركت 
مه  تنظّ والذي  التوالي،  على  الرابع  للعام   2011
والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  من  كلّ   ً سنويا
األميري،  الديوان  للبترول،  قطر  اتمع،  وتنمية 
جامعة قطر، ووزارة العمل مبركز الدوحة للمعارض 
حتت شعار " أكتب الفصل القادم من جناح قطر" 
مبشاركة 130 جهة حكومية وخاصة ومشتركة. 

املعرض  في  قطر  جامعة  مشاركة  ساهمت  وقد 
على  لالطالع  الطلبة  من  عدد  أكبر  مساعدة  في 
واخلروج  العمل،  سوق  في  املوجودة  الفرص 
اإلرشاد  توفير  إلى  إضافة  لهم،  تعيني  باتفاقيات 
عدد  زار  كما  للزائرين.  والدعم  والتوجيه  املهني 
اجلامعة  جناح  العامة  الثانوية  طلبة  من  كبير 
مقاعد  إلى  االنضمام  فرص  على  فيه  وتعرفوا 
سواء  تناسبهم  التي  والتخصصات  الدراسة 
والصيدلة  كالهندسة  العلمية  التخصصات 
والقانون  كالشريعة  منها  األدبية  أو  والعلوم 
خالل  من  اجلامعة  سعت  كما  واآلداب.  والتربية 
جناحها إلى استقطاب أفضل الكفاءات املتوفرة 
اإلدارية  الوظائف  في  للعمل  العمل  سوق  في 

واألكادميية واملتخصصة في جامعة قطر. 
من جهته صرح الدكتور حميد املدفع نائب رئيس 
اجلامعة لشؤون اإلدارة، حرص اجلامعة على توفير 
من  وغيرهم  واخلريجني  للطلبة  متنوعة  خدمات 
جهود  على  أثنى  كما  للعمل.  فرص  عن  الباحثني 
باخلدمات  إعجابه  وأبدى  املعرض  في  املتطوعني 
ناحيته  من  للزوار.  يقدمونها  التي  والتسهيالت 
أوضح الدكتور عمر األنصاري نائب رئيس اجلامعة 

باخلبرة  يتسلح  بحيث  التدريب،  فرص  أو  األكادميية 
النه للعمل.  والكفاءة اللتني تؤهّ

وبالنسبة للفرص الوظيفية التى تطرحها اجلامعة، 
لدى  املهنية  الثقافة  نشر  إلى  تسعى  اجلامعة  فإن 
الشباب، حيث مت خالل املعرض املهني توقيع اتفاقية 
قطر  جامعة  بني  املهني  واإلرشاد  للتطوير  تعاون 
الرائدة  املؤسسات  إحدى  وهي  "صلتك"  ومؤسسة 

في الدولة، واملعنية بتطوير الشباب. 
وقد شاركت مؤسسة صلتك في جناح جامعة قطر 
خالل معرض قطر املهني 2011، حيث قامت بتقدمي 
املرشدين  خالل  من  الشخصية  للموائمة  اختبارات 
مهنية  استشارة  جلسات  عقدوا  الذين  املهنيني 
ً مبا يتناسب  فردية، وإرشاد اخلاضعني لالختبار مهنيا

مع ميولهم وأهدافهم. 
من   ً جزءا الشخصية  املوائمة  اختبارات  وتعد 
على  يساعد  والذي  "متهيد"  اإللكتروني  البرنامج 
وقدرات  اهتمام  عن  بالكشف  الشخصي  التواصل 
املناسب  القرار  التخاذ  العمل  عن  والباحثني  الطالب 
الختيار الوظيفة. وقد متكن أكثر من 300 طالب من 
جامعة قطر من الدخول إلى هذا النظام واملشاركة 
بني  عقدت  التي  لالتفاقية   ً وفقا التقييمات  في 
جامعة  طالب  يستطيع  كما  قطر.  وجامعة  صلتك 
قطر واخلريجني أن يشاركوا في هذه التقييمات وذلك 
 ،www.tamheed.org اإللكتروني  املوقع  خالل  من 
استشارة  جلسات  على  بعدها  يحصلون  وسوف 
ً للنتائج التي يحصلون عليها من  مهنية فردية وفقا

مركز اإلرشاد املهني.

جناح جامعة قطر في المعرض المهني
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شهادات  بتسليم  الطالب  لشؤون  اجلامعة  رئيس 
العبداهللا،  جميعة  هم  مرشدين  لستة  التميز 
رمي  ثانى،  ال  مها  الرئيسى،  منى  السادة،  خولة 
باقي  تسلم  حني  في  حسن.  ومحمد  عقيلى 
تطوير   " لبرنامج  حضور  شهادات  املرشدين 

األكادمييني".  املرشدين 
عن  حمد  حاج  سلمى  األستاذة  عبرت  جهتها  من 
أن مثل هذه الدورات تعد فرصة ثمينة للمرشدين 
التي  اإلرشادية  اخلدمات  لتطوير  واملرشدات 
والطرق  الوسائل  تطوير  وكيفية  يقدمونها، 
حتفزهم  كما  الطالب.  مع  للتعامل  اإلرشادية 
لإلرشاد  ومحكمة  واضحة  عمل  بخطة  للخروج 
الدورات  تلك  تهدف  كما  القادمة.  السنة  في 
مختلف  من  األكادمييني  املرشدين  ربط  إلى   ً حتديدا
وتعزيز  ببعضهم  التأسيسي  والبرنامج  الكليات 
ربطهم  في  وتسهم  بينهم،  فيما  التواصل  طرق 
مبعايير اجلودة العاملية في مجال اإلرشاد األكادميي.
وبهذه املناسبة يهنئ قطاع شؤون الطالب كلية 
الهندسة حلصولها على جائزة أفضل خطة عمل 
متمنيني  حذوها  حتذو  أن  الكليات  جميع  ويحث 

للجميع دوام التقدم. 

إدارة  مدير  احلسيني  وداد  والسيدة  الطالبية، 
عمر  هناء  والسيدة  باإلنابة،  الطالبية  األنشطة 
استخدمت  وقد  الطالبي.  اإلرشاد  مركز  مدير 
توجيهات  من  مستوحاة  محددة  معايير  اللجنة 
املتحدة  بالواليات  األكادمييني  املرشدين  رابطة 
املعايير  تلك  على  اللجنة  واعتمدت  االمريكية. 
للعام  الكليات  عمل  خطط  جودة  لتقييم 

القادم.
على  الكليات  جميع  من  املرشدين  حصل  وقد 
اإلرشاد  وحدة  مع  مسبقة  استشارية  جلسات 
هذه  حتضير  في  للمساعدة  كخطوة  األكادميي 
من  عشر  والثامن  السابع  في  وذلك  اخلطط، 
قام  التي  العمل  خطط  ملناقشة  إبريل  شهر 
املرشدون بوضعها، قبل أن يقوموا بعرضها أمام 
جلنة التحكيم، وعليه مت ترشيح كلية الهندسة 
القادم.  للعام  عمل  خطة  أفضل  بجائزة  للفوز 
عميد  اجلائزة  تسلم  فقد  الفوز  هذا  ومبناسبة 
مركز  عمل  وفريق  حسنة،  مازن  الدكتور  الكلية 
رضا  رانيا  من  واملكون  فيها  األكادميي  اإلرشاد 
العميد  املركز  على  واملشرف  حسن،  ومحمد 

املساعد لشؤون الطالب السيد وليد مكحل.
وفي ختام احلفل قام الدكتور عمر األنصاري نائب 

واستبقاء  األكادميي  اإلرشاد  وحدة  نظمت 
الطالب  تعلم  دعم  ملركز  التابعة  الطالب 
يوم اإلرشاد األكادميي السنوي الذي عقد في 
مبنى  في  املاضي  مايو  من  عشر  الثامن 
أقيم  وقد  قطر.  جامعة  في  العليا  اإلدارة 
واملرشدات  املرشدين  تكرمي  بهدف  احلفل 
تطوير  برنامج  في  بجدارة  شاركوا  الذين 
تكرمي  مت  كما   .2011-2010 للعام  املرشدين 
كلية الهندسة لوضعها أفضل خطة عمل 
هذا  ويأتي  القادم.  األكادميي  للعام  إرشادية 
اجلامعة  من   ً وتقديرا  ً تشجيعا التكرمي 
في  األكادميي  اإلرشاد  في  املبذولة  للجهود 

الكليات. جميع 
اإلرشاد  ومراكز  مكاتب  تنافست  حيث 
أفضل  جائزة  على  الكليات  في  األكادميي 
وقدم  القادم،  للعام  إرشادية  عمل  خطة 
والبرنامج  بالكليات  اإلرشاد  ممثلي 
ً لم تتجاوز العشر دقائق  التأسيسي عروضا
بدت  وقد  اإلرشادي.  للعمل  خطتهم  حول 
استحسان  على  ونالت  متميزة  العروض 
السيد  من  تكونت  والتي  التحكيم  جلنة 
اخلدمات  إدارة  مدير  الشنظور  عبداهللا 

الهندسة تحصل على جائزة أفضل خطة عمل إرشادية
خالل حفل تكريم المرشدين ا&كاديميين ...  

فريق ا8رشاد ا&كاديمي لكلية الهندسة مع د. عمر ا&نصاري و د. مازن حسنة





مسابقة  ثاني  بتنظيم  املهنية  اخلدمات  مركز  قام 
مهنية وذلك بالتعاون مع شركة "شل- قطر" حتت 
عنوان " حتدي شل للمهارات اإلدارية". وتتمثل فكرة 
الطالب  من  مجموعة  كل  تقوم  أن  في  املسابقة 
بتشكيل فريق يتضمن من ثالثة إلى خمسة العبني، 
إلثبات  األخرى  الفرق  مع  فريق  كل  يتنافس  بحيث 
مهاراتهم وقدراتهم اإلدارية من خالل إجراء سلسلة 
دقائق.  عشر  مدة  في  منها  االنتهاء  يتم  املهام  من 
ومن ثم يتم رصد النقاط بناء على أداء الفريق وإجنازه 

للمهمة املطلوبة.
وقد أوضحت األستاذة ندى العمادي، مرشدة مهنية 
األنشطة  من  النوع  هذا  أن  املهنية،  اخلدمات  مبركز 
واإلبداع  التفكير  على  والطالبة  الطالب  يحفز 
مع  والتعامل  املشكالت  حل  في  مهاراته  وتطوير 
املهارات  أن   ً أيضا بينت  كما  الصعبة،  املواقف 
املكتسبة من خالل هذا النوع من املسابقات تتمثل 
في اإلبداع، صناعة القرار، التخطيط، حل املشاكل، 
وإدارة  اجلماعي،  العمل  املعلومات،  تبادل  املوارد،  إدارة 
الوقت. وذكرت أن الهدف من املسابقة هو اخلروج من 
بني  جديدة  اجتماعية  عالقات  وبناء  الدراسي  اجلو 
املهارات  وإظهار  ملمارسة  فرصة  متثل  كما  الطلبة، 

اإلدارية. 

"شل" تقدم مسابقتها الثانية في المهارات ا8دارية

قدمتها  الطالبية  األنشطة  مبنى  في  اإلشارة" 
مادة  منسقة  القطان  فاطمة  األستاذة  احملاضرة 
الشريعة في املدرسة السمعية، وحضرها عدد كبير 
التربية  كلية  في  يدرسون  ممن  اجلامعة  طالبات  من 

وكليات أخرى وجتاوز عددهن 80 طالبة.

 ً عائقا باعتباره  خاصة  فئة  من  كونهم  إلى  النظر 
التعلم  في  العادل  حقهم  نيل  وبني  بينهم  يحول 

واالستفادة.
الصم  أسبوع  فعاليات  إطار  وفي  أخرى،  جهة  من 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  قسم  نظم  فقد  العاملي، 
"لغة  حول  التربية  كلية  مع  بالتعاون  محاضرة 

شارك قسم ذوي االحتياجات اخلاصة بجامعة قطر 
بالصم  للتوعية  العاملي  األسبوع  فعالية  في 
ابريل  شهر  في  عقدت  والتي  السمعي  والضعف 
واملدرسة  التربية  كلية  مع  بالتعاون  املاضي، 
اجلامعة  طلبة  من  عدد  وبحضور  السمعية 
واملهتمني، حيث تنوعت الفعاليات املقدمة في احلرم 

اجلامعي واملدرسة السمعية.
 ً وقد نظمت املدرسة السمعية هذه الفعالية تزامنا
مع األسبوع العاملي للصم، حيث ضمت محاضرات 
ألقت  وقد  اال،  هذا  في  عامليني  خلبراء  عمل  وأوراق 
االحتياجات  ذوي  قسم  رئيس  خليل  إميان  األستاذة 
اخلاصة باجلامعة ورقة عمل حتدثت فيها عن شروط 
قبول الطلبة اجلدد الصم في جامعة قطر، مؤكدة 
االحتياجات  ذوي  الطلبة  تقبل  قطر  جامعة  أن 
اخلاصة بنفس شروط القبول في إطار القانون رقم 2 
لدولة  الدائم  الدستور  من   49 واملادة   ،2004 لسنة 

قطر لتحقق مفهوم "التعليم حق للجميع".
زالت  وما   ً دائما كانت  قطر  جامعة  أن  أشارت  كما 
واملناسبة  العادلة  الفرص  توفير  على  حريصة 
لالنتفاع  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  لطالبها 
البيئة  توفير  مع  وأنشطتها،  وخدماتها  ببرامجها 
املهيأة لذلك، كدعمهم باخلدمات والوسائل اخلاصة 
مع  وتتعامل  الطلبة  اجلامعة  وتقبل  لهم.  املقدمة 
دون  أقرانهم  بطلبات  مساواة  التحاقهم  طلبات 

العالمي  ا&سبوع  في  يشارك  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
للتوعية بالصم والضعف السمعي 

بهدف تحفيز الطالب على التفكير وا8بداع ... 

ا&ستاذة / إيمان خليل

مهام وتمارين إدارية للطالبات





املواهب واملهارات ودعمها فيما يخدم اتمع.  وتنمية  الطالبات  لدى  العمل  روح  وغرس  اخليرية 

والبرامج  السنوية  الفعاليات  قسم  نظم 
السوق  الطالبية  األنشطة  بإدارة  اخلاصة 
اخليري للعام اجلامعي 2011/2010 في مبنى 
 19-8 الفترة  في  للبنات  الطالبي  النشاط 
ومركز  محل   24 مبشاركة  وذلك   ،201 مايو 
واملعروضات  السلع  تنوعت  وقد  تسوق. 
ومن  واالحتياجات.  األذواق  مختلف  لتلبي 
سيذهب  السوق  هذا  ريع  أن  بالذكر  اجلدير 
ذوي  وجمعية  الطلبة  صندوق  لصالح 

االحتياجات اخلاصة. 
السنة،  هذه  العرض  في  التجديد  أجل  ومن 
إلى  فيه  يهدف  ركن  بعمل  البيئة  نادي  قام 
إعادة تدوير الكتب من أجل تسهيل حصول 
وإضافة  رمزية  بأسعار  الكتب  على  الطالب 
إعادة  طريق  عن  البيئة  على  احملافظة  قيمة 
مبدأ  وحتقيق  املطبوعة  الكتب  استخدام 
استدامة التعليم بدل أن تظل هذه الكتب 

على الرفوف القدمية.
من  اليدوية  املشغوالت  بعض  عرضت  كما 
األعمال  دعم  بهدف  اجلامعة،  طالبات  انتاج 

ا�نشطة الطالبية تنظم السوق الخيري 2011 بمشاركة 24 محل تسوق 
تضمن مشغوالت يدوية للطالبات،، 

الطالب مبعلومات وفوائد جمة تساعده في حياته 
الطالب  قدم  الفعالية  وخالل  والعملية.  اجلامعية 
بني  جمع  النادي  إنتاج  من  وثائقي  لفلم   ً عرضا
من  ومقاطع  احلدث  بهذا  التوعية 
لنادي  األرض  بساعة  االحتفال 
ودعا  املنصرم،  العام  في  البيئة 
بعض  تغيير  ضرورة  إلى  العرض 
العادات البسيطة والتي لها نتائج 
كبيرة في احلفاظ على البيئة. وفي 
احلضور  من  لب  طُ الفعالية،  ختام 
إلضاءة  امللعب  أرض  إلى  النزول 
بالرقم  تشكلت  التي  الشموع 
تساوي  ال  والتي   – دقيقة   "60"
ساعة من املنظور البيئي – وكلمة 
 Qatar تعني  والتي   QUEC
 .University Environmental club
إشعال  على  اجلميع  تعاون  حيث 
السماء  في  مضيئة  مناطيد 
به  أشاد   ً رائعا  ً منظرا شكلت 
األجواء  هذه  صاحبت  اجلميع، 
دراجات  الطالب  قيادة  اجلميلة 
بهذه  خاللها  استمتعوا  هوائية 
ساعة  طيلة  املفيدة  الرياضة 
من  الهدف  ليكتمل  كاملة، 
فعالية ساعة األرض باحلفاظ على 
اإلنسان  على  واحلفاظ  البيئة 

نفسه باستخدام طاقات بديلة صديقة للبيئة.

هذه  في  حققوه  عما  الرضا  كل  راضني  جعلتهم 
إلى  قطر  جامعة  طلبة  جميع  ودعا  الفعالية، 
االهتمام ببيئتهم وباألنشطة الطالبية حيث أنها 

املتنفس الوحيد من ضغوط الدراسة واالمتحانات، 
يثري  األنشطة  هذه  في  االنخراط  أن  على  وأكد 

فعالية  قطر  بجامعة  البيئة  نادي  أقام 
وسط  قطر  جامعة  مبلعب  االرض"  "ساعة 
امللعب  في  الكهربائية  األنوار  جميع  إغالق 

واالكتفاء بإضاءة الشموع. 
الطالب  أكد  جهته  من 
عبداهللا العمادي رئيس نادي 
فعالية  أهمية  على  البيئة 
مستوى  على  األرض  ساعة 
هذه  تقام  حيث  العالم، 
مبشاركة   ً سنويا الفعالية 
حول  مدينة   5000 من  أكثر 
قطر  جامعة  وفي  العالم، 
خالف  البيئة  نادي  أن  بني 
التوقيت الزماني العاملي في 
لم  لكنه  الفعالية،  إقامة 
لتوعية  باالجتهاد  يخالفه 
االحتباس  بأهمية  الناس 
على  احلفاظ  وضرورة  احلراري 

األرض.
أن  على  العمادي  أكدّ  كما 
هذه الفعالية ليست مجرد 
هي  بل  للغرب  تقليد 
الدين  تعاليم  من  مستمدة 
الفرد  يحث  الذي  اإلسالمي 
األرض  في  االستخالف  على 
عليها.  واحملافظة  وإعمارها 

وقال بأن الروح التي جمعت احلضور والفائدة 
غمرتهم  التي  والسعادة  بها  خرجوا  التي 

نادي البيئة ينظم فعالية "ساعة ا�رض" من أجل حماية ا�رض 

ت 
ليا

عا
ف

>>

تنوع في المعروضات النسائية 





بالتعاون مع جمعية الهالل ا�حمر الفلسطيني،، 

موهن الل

وذلك  الفلسطيني،  األرض  يوم  حفل  مع   ً متزامنا
 .ً جميعا العرب  نفوس  في  املناسبة  هذه  ألهمية 
يحيي  الفلسطيني  األرض  يوم   " مهنا:  ويضيف 
في  الصهيوني  العدو  وجه  في  صرخة  ألول  الذكرى 
الشعب  استمد  والتي   ،1976 عام  آذار  من  الثالثني 
الفلسطيني قوتها من وحدته، وأن هذا اليوم يعتبر 

ً في تاريخنا على أرضنا ووطننا". ً هاما حتوال

والعزة  الفخر  روح  بث  على  عملت  فقد  الفعالية، 
حضور  أن  على  ويؤكد  األغلى"  لوطني  واالنتماء 
أن  على   ً دليال كان  الفلسطينية  غير  اجلنسيات 
قلوب  في  حية  زالت  ال  الفلسطينية  القضية 

."ً الشعوب العربية وأنها لن متوت أبدا
بني   ً جدا واضح  فرق  هنالك  أن  إلى  مهنا  وأشار 
حيث  من  املاضي  والعام  العام  هذا  اخليري  السوق 

اإلقبال والنجاح، ذلك ألن السوق هذا العام جاء 

الطالبية  االنشطة  إدارة  حتت  رواد  نادي  طلبة  أقام 
سعادة  بحضور  الفلسطيني  األرض  يوم  فعالية 
السفير الفلسطيني منير غنام وحرمه ومجموعة 
من كبار الشخصيات، ووسط حضور جتاوز املئات من 
ً من  طالب وطالبات اجلامعة. تضمنت الفعالية عددا
والترفيهية،  والتثقيفية  التوعوية  الفقرات 
كالفيلم الوثائقي الذي أعده أعضاء النادي، والذي 
إلى  إضافة  فلسطني،  حترير  في  شاب  حلم  عرض 
عدد من الفقرات الغنائية التي قام بأدائها الطالبني 
والفقرات  الصغير،  ومحمد  مهنا،  العزيز  عبد 
الشعرية املؤثرة التي قام بالقائها كل من الطفل 
أمين علي الرشيد والطالب أحمد حسن أحد أعضاء 

النادي.
كما انضمت فرقتا العودة والكوفية الفلسطينية 
للدبكة   ً فلكلوريا  ً عرضا وقدمتا  احلفل،  إلى 
من  عدد  بتقدمي  احلفل  واختتم  الفلسطينية. 
الفقرات الترفيهية ومسابقات وسحب على جوائز 

عينية قيمة مقدمة من نادي رواد للجمهور.
بالتعاون   ً خيريا  ً سوقا النادي  نظم  أخرى،  جهة  من 
تضمن  الفلسطيني،  األحمر  الهالل  جمعية  مع 
يدوية  وأعمال  تقليدية  فلسطينية  مبيعات 
لدولة  والتراثية  التاريخية  اللمحة  حمل  مختلفة 
ً من طالب  ً كبيرا فلسطني. وقد القى السوق إقباال
عمق  أظهر  الذي  األمر  قطر،  جامعة  وطالبات 
وعيهم بأهمية املساندة واالهتمام بقضية القدس 
الطالب  ويقول  الفلسطيني.  الشعب  ودعم 
والسوق  الفعالية  منظمي  أحد  مهنا،  عبدالعزيز 

اخليري :" عندما شرعت في العمل على هذه 

رواد يحتفل بيوم ا�رض الفلسطيني ويقيم سوقC خيريC للتراث الفلسطيني

تقدمي شرح مفصل واإلجابة على أسئلة الطالبات. ونشاطات الوحدة العالجية اخلارجية والداخلية مع 

إلدارة  التابعة  الطبيعي  العالج  وحدة  أقامت 
العالج  لوحدة   ً مفتوحا  ً يوما الطالبية  األنشطة 
الطبيعي واإلصابات الرياضية في قسم البنات، وهو 
آلخر.  حني  من  يقام  للوحدة  فعال  تعريفي  نشاط 
ويقول السيد فاضل املال، أخصائي التأهيل الطبي 
على  واملشرف  قطر  جامعة  في  الطبيعي  والعالج 
هذا احلدث، أن هذه املناسبة تثقيفية باملقام األول 
للطالبات  وتتيح  الطبيعي،  العالج  لتخصص 
العالج  وحدة  إمكانيات  على  واالطالع  التعرف 
لطالب  العالجية  اخلدمات  تقدمي  في  الطبيعي 

وأعضاء هيئة تدريس وموظفي اجلامعة.
مستشفى  من  خالد  حنان  األخصائية  قامت  وقد 
 ً عيادة الدوحة، بتقدمي محاضرة طبية بعنوان "وداعا
التونسي  هناء  مبساعدة  الظهر)  أسفل  آلالم 
بتقدمي  قامت  حيث  الطبيعي،  العالج  أخصائية 
أن  بالذكر  اجلدير  للمحاضرة.  مرافقة  عمل  ورشة 
اجلامعة،  طالبات  من   ً كبيرا  ً اقباال القت  الفعالية 
العالجية  األجهزة  استعراض  مت  احملاضرة  وعقب 
للوحدة، باإلضافة إلى معرض للصور عكس أقسام 

تنظيم يوم تعريفي لوحدة العالج الطبيعي بالجامعة

د. فاضل المال وا�خصائية حنان خالد





نسعى في األنشطة الطالبية إلى إكساب الطالب 
البرامج  إلدارة  الالزمة  واملهارات  العملية،  اخلبرة 
الثقافية، والترفيهية على كل املستويات واإلشراف 
تنمية  على  الطالب  مبساعدة  نقوم  كما  عليها، 
ملمارسة  خصبة  بيئة  وإيجاد  وصقلها  مواهبه 
الهوايات واملواهب اتلفة. وعندما يشارك الطالب 
مع القسم في اإلشراف على بعض الفعاليات فإن 
والشعور  لديه  القيادة  روح  بتنمية  كفيل  ذلك 
باملسوؤلية، وهذا حقيقة يساهم في بناء مجتمع 
ااالت،  كل  في  احلقيقي  العطاء  على  قادر  طالبي 
ويعود بالفائدة الكبيرة للطالب في حياته اجلامعية 

وبعد تخرجه. 

احلرم  في  الفعاليات  اختيار  آلية  هي  ما 
اجلامعي؟ 

نحرص كل احلرص على التجديد والتنوع واستفادة 
اتلفة،  الفعاليات  من  الطالب  من  عدد  أكبر 

وكذلك حاجتهم إليها وحتقيق أكبر قدر من 

النطاق،  واسعة  مشاريع  في  الدعم  لهم  نقدم 
األندية  "يوم  مثل  ألخرى  فترة  من  تقام  والتي 
باألندية  للتعريف  يسعى  الذي  الطالبية" 
احملاضرات  وتنظيم  املتنوعة  وأنشطتها  وأهدافها 

واملعارض اتلفة وورش العمل. 

أخرى  أقسام  أو  إدارات  مع  تعاون  هناك  هل 
داخل اجلامعة أو خارجها؟

القطاعات  تلف  ودعم  دائم  تعاون  هناك  نعم، 
شؤون  قطاع  بدعم  القسم  يقوم  إذ  والكليات، 
الرئيسية  الفعاليات  مختلف  في  الطالب 
للطلبة  التعريفي  واليوم  التخرج  حفل  كتنظيم 
تنظيم  في  الكليات  مساعدة  وكذلك  اجلدد 
الرحالت  وتنظيم  تقيمها،  التي  الفعاليات 

للكليات سواء كانت ترفيهية أو علمية. 

من  االستفادة  اجلامعة  لطالب  ميكن  كيف 
القسم؟

قسم  على  أكثر  التعرف  في  نرغب 
الفعاليات السنوية والبرامج اخلاصة؟ 
في  لي  استضافتكم  على  أشكركم  بداية 
أرحب  أن  ويسعدني  الطالب،  شؤون  نشرة 
وفي  الطالبية  األنشطة  رحاب  في  بكم 
نقيمها  التي  السنوية  الفعاليات  مختلف 
وجدولة  بتنسيق  نقوم  قطر.  جامعة  في 
البرامج  من  واسعة  مجموعة  وتنظيم 
إطار  ضمن  وذلك  والترفيهية  الثقافية 
مثل   ً سنويا تقام  التي  الطالبية  األنشطة 
القرية الثقافية والسوق اخليري واملعسكرات 
البرامج  من  وغيرها  والترفيهية  الرياضية 

اخلاصة داخل وخارج اجلامعة. 
 

بها  يقوم  التي  األخرى  املهام  ماهي 
القسم ؟

األخرى  األقسام  بدعم  القسم  في  نقوم 
لوجستياً، مثل قسم التطوير الطالبي حيث 

سلوى زينل: نسعى إلى تنمية مهارات
الطالب وصقلها وإيجاد بيئة خصبة لممارسة

الهوايات والمواهب 
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في أول حوار لنشرة شؤون الطالب، تطل علينا ا$ستاذة الفاضلة سلوى زينل رئيس قسم الفعاليات والبرامج الخاصة 
التابع Aدارة ا$نشطة الطالبية في جامعة قطر .. حيث يضطلع بدور هام وفاعل في دعم مسيرة ا$نشطة الطالبية، من 
خالل إقامة العديد من الفعاليات السنوية المعروفة كالقرية الثقافية واليوم الوطني والسوق الخيري .. والعديد من 
البرامج الخاصة كمهرجان المواهب والرحالت الترفيهية والثقافية التي تثري حياة الطالب بالخبرة والمتعة وتضفي عليه 
والتي  سلوى  ا$ستاذه  مع  التالي  الحوار  لنا  كان  ومهامه  القسم  على  أكثر  ولنتعرف  واحد.  آن  في  والترفيه  النشاط 

ستطلعنا على تفاصيل أكثر عن طبيعة العمل والتطلعات والرؤى المستقبلية للقسم. 





أن  نرى  حيث  لهم،  الفعلية  االستفادة 
الهدف  هو  الطالب  في  االستثمار 
من  حتقيقه  إلى  نسعى  الذي  األسمى 
جهودهم  وتوجيه  تنميتهم  خالل 
إكسابهم  وكذلك  سليماً،   ً توجيها
أجواء  على  وتعويدهم  بالنفس  الثقة 
التعاون والعمل اجلماعي، وإتاحة اال 
للطالب إلثبات ذاته عن طريق توليته 
الفعاليات  بعض  في  املسوؤلية 
إلى  نهتم  نحن  ولذلك  املقامة، 
اجلوانب الثالثة مجتمعة وهي حاجة 
الطالب ومدى إقبالهم وحتقيق أكبر 

قدر من األهداف املرجوة.

دعم  في  الطالب  يشارك  كيف 
وإجناح الفعاليات؟

عن  األنشطة  في  الطالب  يشارك 
واملشاركة  واإلعداد  التطوع  طريق 
إلقامة  واملقترحات  باألفكار 
يستطيع  حيث  خاصة.  فعاليات 

الطالب االشتراك في أي فعالية بعد 
ودورهم  اإلدارة،  من  عليها  املوافقة 

إجناحها.  في  وأساسي  مهم  يكون 
لبعض  اإلعداد  في  كبير  دور  لهم  كذلك 

الفعاليات السنوية مثل القرية الثقافية، حيث 
اجلدولة  لوضع  الطالب  من  تنظيمية  جلنة  كُونت 
وضع  في  الطالب  يساهم  كما  بالقرية.  اخلاصة 
برامج  بعض  في  املشاركة  ومعايير  أسس 

وفعاليات القسم.

كلمة أخيرة لطلبة اجلامعة؟
الرقي  إلى  الطالبية  األنشطة  إدارة  في  نسعى 
األنشطة  مجال  في  احتياجاته  وتوفير  بالطالب 

ً من  الترفيهية والثقافية اتلفة، وذلك انطالقا

اجلامعة  حرص 
طالبي  جيل  تكوين  على 

على  وقادر  ومعطاء  فعال  قيادي 
الرقي باتمع وتنميته. 





البديهة  بسرعة  عليهم  تغلبنا  وكيفية  بأدائنا 
وخلق األفكار واإلجابات ملصلحة الفريق". 

البطولة  مستوى  بأن  فأوضحت  املهندي  املها  أما 
بأن  الفريق  توقع  حيث  التوقعات،  ضمن  يكن  لم 
فقط،  قطر  دولة  من  فرق  ضد  ستكون  املشاركة 
عربية  جامعات  هناك  أن  كانت  املفاجأة  ولكن 
كانت  طرحت  التي  املواضيع  أن  كما  مشاركة، 
النووي  التطور  موضوع  مثل  وكبيرة  واسعة 
وأهميته للدول والذي لم نكن نتوقع أن يكون بهذا 
املستوى من حيث صعوبة احلصول على معلومات 
قد تساعد في النقاش حوله. وأشادت مبدى التأثير 
الكبير الذي عاد على الفريق في ما يتعلق بتنمية 
زمنية  مدة  في  املعلومات  وجتميع  الذاتي  البحث 

قصيرة. 
أما الطالبة مرمي الكواري فبينت أهمية استعمال 
اللغة العربية في املناظرة من أجل ترسيخ مبادئها 
وأصولها اللغوية في الفرد العربي، وكذلك أهمية 
حتصيل املعلومات في أقل من 20 دقيقة والتعارف 
على فرق أخرى باختالف ثقافاتهم وبلدانهم، كما 
كانت  والتي  فطيس  اجلازي  األستاذة  بدور  أشادت 
البداية  منذ  اجلامعة  فريق  جانب  إلى   ً دائما
وساهمت في تشجيع ودعم الفريق لتحقيق الفوز 

والتميز في املشاركة. 
اجلازي  األستاذة  أشادت  التكرمي،  حفل  ختام  وفي 
هذه  في  اجلامعة  فريق  بذلها  التي  باجلهود  املري 
إيجابية  نتائج  حتقيق  استطاعوا  وكيف  املشاركة 
ومتثيل متميز جلامعة قطر في هذه البطولة، ومتنت 
يكونوا  مستقبلية  مشاركات  والطالبات  للطلبة 

فيها خير سفراء جلامعتهم ووطنهم.

تثري  التي  للطلبة  املهمة  اخلارجية  املشاركات 
ومهارات  مواضيع  على  وتعرفهم  معلوماتهم 

جديدة.
أن  كيف  الفريدوني  أحمد  الطالب  رأى  حيث 
املشاركة في البطولة ساعدت على إثراء ثقافة 
العربية،  بلداننا  في  دَت  فُقِ والتي  والنقاش  احلوار 
إضافة إلى قيم كثيرة ذات تأثير كبير على الفرد 
مثل: أهمية اللغة العربية وكيف أنها لغة أكثر 
ليكتشف  بها  بالتحاور  الفرد  يقوم  رائعة  من 
عبد  زميله  أما  احلوار.  في  راقية  وأساليب  معانٍ 
قبل  من  مبشاركته  أشار  والذي  محمد،  الرحمن 
هذه  لكن  اإلجنليزية،  باللغة  مناظرات  في 
باللغة  للتحاور  له  جتربة  أول  تعتبر  املناظرات 
للمناظرات  نادٍ  إنشاء  يتم  أن  واقترح  العربية 

باللغتني العربية واإلجنليزية في جامعة قطر.
السيد :"علمني  فاطمة  الطالبة  قالت  حني  في 
وقد  احلوار،  في  راقي  أسلوب  بالعربية  التحاور 
التقي  بأن  لي  بالنسبة  سعيدة  فرصة  كانت 
أشخاص  على  أتعرف  وأن  الفريق  في  بزمالئي 
اجلامعة  ألوم  ولكنني  أخرى،  جامعات  من  آخرين 
معنا  التواصل  مسألة  في  منها  تقصير  لوجود 
وعدم توفير دعم متكامل من تدريب مسبق على 
تداركنا  لكننا  واملناظرة،  واملناقشة  احلوار  فنون 
أما  للفوز".  أهلنا  والذي  اجليد  بالشكل  أنفسنا 
زميلتها كلثم الكواري فتقول: "كتجربة لي كان 
وحسب  محدد  وقت  في  الفكرة  إيصال 
جميل  لكنه   ً صعبا  ً أمرا معينة  استراتيجية 
أثبتنا  أننا  كما  التحاور،  في  باألسلوب  يرتقي 
للفرق األخرى والتي كانت لديها شعور بأننا غير 

ملمات بأساليب املناظرة، ولكنهم تفاجأوا 

كرم قطاع شؤون الطالب فريق طلبة جامعة 
قطر  مناظرات  بطولة  في  املشارك  قطر 
باللغة العربية والتي نظمها مركز مناظرات 
 ً قطر في شهر ابريل 2011. حضر التكرمي كال
رئيس  نائب  األنصاري،  عمر  الدكتور  من 
وداد  واألستاذة  الطالب،  لشؤون  اجلامعة 
الطالبية  األنشطة  إدارة  مدير  احلسيني، 
باإلنابة، واألستاذة اجلازي فطيس املري، رئيس 
فريق  تشكل  وقد  الطالبي.  التبادل  قسم 
جامعة قطر من عدد من الطلبة والطالبات 
وتخصصات  كليات  مختلف  من 
ً من الطالبة سارة  اجلامعة،حيث شاركت كال
الكواري  ومرمي  اهللا  عبد  وآمنه  امللك  عبد 
وفاطمة أحمد السيد من تخصص الشؤون 
الدولية، ومن اإلدارة واإلقتصاد الطالبة املها 
املعمارية  الهندسة  ومن  املهندي،  خالد 
الهندسة  ومن  الكواري،  كلثم  الطالبة 
ومن  محمد،  الرحمن  عبد  الكيميائية 

القانون الطالب أحمد الفريدوني.
عمر  الدكتور  أكد  الطالب  مع  حديثه  وفي 
مناذج  بوجود  تفتخر  اجلامعة  أن  األنصاري 
العاملية  املناظرات  في  التحاور  جتيد  مشرفة 
العربية  اجلامعات  أمام  اجلامعة  اسم  ورفع 
على  الطالب  حث  كما  األخرى.  والعاملية 
إدارة  مع  والتواصل  املهارات  اكتساب 
االقتراحات  لتقدمي  الطالبية  األنشطة 
اجلامعة  دعم  من  تزيد  التي  واملالحظات 

ورعايتها ملثل هذه املشاركات الواعدة.
أما الطالب املشاركون فقد عرضوا جتربتهم 
وأفكارهم ومقترحاتهم في تفعيل مثل هذه 

نطمح 	نشاء ناٍد للمناظرات في الجامعة باللغتين العربية وا	نجليزية  
بمناسبة مشاركتهم المتميزة في بطولة مناظرات قطر باللغة العربية...  فريق مناظرات الجامعة:
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كتب - الطالب هشام طه حسين

عبدالرحمن محمدأحمد الفريدوني 





وبهذا املناسبة قالت الطالبة براءة النصف احلاصلة 
:"إنني  الشرف  مرتبة  مع  الذهبية  امليدالية  على 
التميز  جائزة  على  حلصولي  وسعيدة   ً جدا فخورة 
دولتنا  من  تكرمي  أعظم  أعتبرها  التي  العلمي، 
تقدم  أصبحت  قطر  في  اجلامعات  أن  وأرى  احلبيبة. 
مستويات علمية ال ميكن أن جندها في أي مكان، لذا 
وإنه  التخرج.  عقب  كثيرة  وظيفية  فرص  فلدينا 
لفخر كبير لنا أن نكون هنا وسط هذه الكوكبة من 
على  دليل  خير  وهذا  قيادتنا  من  ونكرم  املتميزين 
ال  وسعادتي  واملتميزين،  للعلم  والتقدير  االهتمام 
توصف لوجودي وسط أهلي الذين يشاركونني هذه 

الفرحة في هذا اليوم املتميز من حياتي". 
الهندسة  تخصص  إن   ": بقولها  براءة  وأضافت 
ً، واحتاجت دراسته إلى جهد  املعمارية لم يكن سهال
 " بالنجاح  شعوري  تضاعف  إلى  أدى  ما  وهو  كبير 
في  األول  الدور  لها  كان  أسرتها  أن  براءة  واعتبرت 
قطر  إلى  اجلائزة  تهدي  إنها  وقالت  ومتيزها  تفوقها 

ً وروح والدها الطاهرة.  ووالدتها وأشقائها جميعا
هذا  أن  املري  راشد  محمد  الطالب  أكد  جهته،  من 
التكرمي سيدفعه إلى بذل املزيد من اجلهد واملثابرة 
قطر  لرفعة  الطموحة  اخلطط  حتقيق  أجل  من 
ولي  لسمو  والتقدير  الشكر  عن  وأعرب  وتنميتها، 
العهد على تشريفه بتكرمي الطالب املتميزين. وقال 
املري إن جائزة التميز هي خير دليل على اهتمام دولة 
قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى وسمو ولي العهد 

بأهمية وجودة التعليم ومخرجاته.
كما أضاف املري واحلاصل على بكالوريوس شريعة 
جائزة  على  حصوله  إن  امتياز  بتقدير  قطر  جامعة 
التميز العلمي هي تكليف وتشريف وحافز ملواصلة 
التفوق واحلصول على درجتي املاجستير والدكتوراه. 
كما أشاد باجلائزة واعتبرها وسام على صدر القيادات 
تطبيق  في  اجلهد  بذلت  التي  قطر،  بجامعة 
التعليم،  قطاع  في  الطموحة  الدولة  سياسات 
الشريعة،  بكلية  التدريس  هيئة  ألعضاء  وشرف 
ً في تنفيذ سياسات التطوير،  الذين لم يألوا جهدا
واحلرص على حتسني أداء الطالب واألنظمة والوسائل 

التعليمية في اجلامعة.

األعلى  الس  احتفال  ضمن 
للتعليم بيوم التميز العلمي والذي 
أقيم بقاعة الدفنة بفندق شيراتون 
مت  املاضي،  مارس  شهر  في  الدوحة 
قطر  جامعة  طلبة  من  ثالثة  تكرمي 
طلبة  فئة  في  الذهبية  بامليداليات 
سمو  ورعاية  بتشريف  اجلامعات، 
ولي  ثاني  آل  حمد  بن  متيم  الشيخ 
جميع  كرم  حيث  األمني.  العهد 
ومنهم  التميز  يوم  بجوائز  الفائزين 
طلبة جامعة قطر وهم براءة عيسى 
الهندسة  كلية  من  النصف  سعد 
اللطيف  عبد  عبداهللا  شيخة 
الكواري من كلية الهندسة ومحمد 
كلية  من  املري  سنيد  آل  راشد 

الشريعة والدراسات اإلسالمية. 
هذا ويهدف يوم التميز العلمي الذي 
إلى   ً سنويا العهد  ولي  سمو  يرعاه 
وترسيخ  اإلبداع  تعزيز  في  اإلسهام 
ثقافة التميز في اتمع القطري ال 
التربوي  الوسط  في  سيما 
من  مفاهيمه  وتعميق  والتعليمي 
للتميز  العاملية  املعايير  تبني  خالل 
وذلك  النوعية.  البرامج  وتنفيذ 
الفردية  اجلهود  لتكامل   ً متهيدا
واملؤسسية التي تهدف إلى حتسني 
في  التعليمية  العملية  مخرجات 
تقدير  ذلك  في  مبا  قطر،  دولة 
قطر  دولة  أبناء  من   ً علميا املتميزين 
كافة  وتشجيع  بهم،  واالحتفاء 
على  التعليمية  واملؤسسات  األفراد 
االجتاهات  وتعزيز  أدائها،  تطوير 
والبحث  املعرفة  نحو  اإليجابية 

العلمي املتميز. 

طالب جامعة قطر يحصدون ثالث ميداليات ذهبية في فئة طلبة الجامعات
في يوم التميز العلمي .. 

كتب - يعقوب حسين
أخصائي سجالت – إدارة التسجيل

محمد راشد املري
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واملهنية  التعليمية  اخلبرات  تعزيز  إلى  البرنامج 
للطلبة، وتوفير اخلدمات الالزمة تمع جامعة قطر 
أوقات  في  والطالبات  الطلبة  توظيف  خالل  من 
فراغهم خالل الفصل الدراسي داخل احلرم اجلامعي. 
تعزز  التي  املهارات  للطالب  البرنامج  يضيف  حيث 
قدراتهم في مواجهة احلياة العملية املستقبلية، 
وتعطيهم الثقة في اختيار اال الوظيفي األنسب 
توظيف  أن  كما  التخرج.  بعد  ما  مرحلة  في  لهم 
والكليات  لإلدارات  املؤقتة  املساعدة  يقدم  الطالب 
إضافي  دعم  إلى  فيها  حتتاج  التي  الفترات  خالل 

للمكاتب.
طريق  عن  متاح  البرنامج  في  التسجيل  أن  كما 
في  املهنية  اخلدمات  ملركز  االلكترونية  الصفحة 
موقع اجلامعة. وأصبح اآلن بإمكان أي إدارة أو كلية 
االستمارة  تعبئة  طالب  أي  توظيف  في  ترغب 

لتحديد  االنترنت،  على  الطالبي  بالتوظيف  اخلاصة 
احتياجاتها وذلك قبل بدء الطالب بالعمل مع اإلدارة 
املتقدمة  اجلهة  بتزويد  املركز  وسيقوم  الكلية.  أو 
بالطلب بأسماء الطالب املرشحني في مدة أقصاها 

3 أيام عمل من تاريخ تقدمي الطلب.
سداد  سيتم  بأنه  العطية  هيا  السيدة  أكدت  كما 
طريق  عن  شهر  كل  نهاية  في  الطالب  مستحقات 
على  يتوجب  فإنه  ولذلك   ،ً حصرا البنكي  التحويل 
من  كتاب  إرفاق  وضرورة  بنكي  حساب  فتح  الطالب 
البنك مبا يفيد ذلك مع طلب صرف املستحقات. كما 
يجب على الطالب العاملني التقيد بلوائح املكاتب أو 
في  املعلومات  سرية  واحترام  بها  العاملني  اإلدارات 
قد  املعلومات  لسرية  انتهاك  أي  وأن  العمل،  مكان 

يعرض الطالب للمساءلة القانونية.

أعلن مركز اخلدمات املهنية بجامعة قطر عن 
واإلجراءات  السياسات  من  مجموعة  بدء 
الطالبي  التوظيف  ببرنامج  اخلاصة  اجلديدة 
 .2011 ربيع  الدراسي  الفصل  من  ابتداءً 
تطوير  إلى  اجلديدة  السياسات  وتهدف 
وحتسني اخلدمات التي يقدمها املركز لطلبة 
وتسهيل  تيسير  إلى  باإلضافة  اجلامعة، 
عملية التسجيل بالبرنامج للطالب الراغبني 
فترة  أثناء  اجلامعي  احلرم  داخل  بالعمل 
بعدد  يحتسب  مادي  عائد  مقابل  دراستهم 

ساعات عملهم. 
العطية  هيا  السيدة  أوضحت  جهتها،  من 
مدير املركز أن برنامج التوظيف الطالبي هو 
مركز  عليها  يشرف  التي  البرامج  أحد 
ويهدف   ،2009 عام  منذ  املهنية  اخلدمات 

لبرنامج  جديدة  سياسات  يعتمد  المهنية  الخدمات  مركز 
التوظيف الطالبي ابتداًء من ربيع 2011

بهدف تسهيل االستفادة من البرنامج .. 

التوظيف الطالبي .. .تعزيز لخبرات الطالب المهنية





من املعلومات على البريد csc@qu.edu.qa. أما نادي 
بتعزيز  فيقوم  اخلارجية،  العالقات  بإدارة  اخلريجني 
من  واالستفادة  اخلريجني  مع  التواصل  عالقة 
األكادميية  املستجدات  بآخر  وتزويدهم  خبراتهم 
يقدم  كما  اتلفة.  اجلامعة  وفعاليات  والبحثية 
األنشطة  من   ً واسعا  ً نطاقا ألعضائه  النادي 
ليحافظ  والفنية  والرياضية  والثقافية  التعليمية 
على الصلة املباشرة بني اخلريجني وجامعتهم األم، 
البريد  على  اخلريجني  نادي  مع  التواصل  وميكن 

.alumni@qu.edu.qa اإللكتروني
هذا ويعتبر حفل التخرج منذ تأسيس جامعة قطر 
عام 1973 من املراسم السنوية لالحتفال بخريجي 
من  العلمية  الدرجات  حمله  من  قطر  جامعة 
يتم  حيث  واملاجستير،  والبكالوريوس  الدبلوم 
االحتفال به بحضور كل من رئيس اجلامعة والنواب 
وكذلك  وذويهم،  واخلريجني  التدريس  هيئة  وأعضاء 

الضيوف من كبار الشخصيات.

معدالت  عشرة  أعلى  على  احلاصلني  للخريجني 
اجلامعة  رئيس  ويكرمهم  اجلامعة  مستوى  على 

في نهاية حفل التخرج.
بالطلبة  خاص  غداء  حفل  اجلامعة  تنظم  كما 
اخلريجني احلاصلني على اجلوائز الطالبية األكادميية 
وهي جوائز وسام التميز وقوائم التفوق. كذلك يتم 
تكرمي الطلبة احلاصلني على اجلوائز الطالبية غير 
واخلدمات  الطالبية  القيادة  جوائز  وهي  األكادميية 
احلفل  وسيقام  الرياضي.  والطالب  الطالبية 
الكليات  وعمداء  والنواب  اجلامعة  رئيس  بحضور 

وعائالت الطلبة املكرمني وأولياء أمورهم.
خدمات  تقدم  اجلامعة  فإن  أخرى،  جهة  من 
املهنية  اخلدمات  مركز  في  متمثلة  للخريجني 
ونادي اخلريجني. حيث يقوم املركز بتوزيع منشورات 
إلعالمهم  للخريجني  املقدمة  اخلدمات  توضح 
وميكن  املتوفرة.  العمل  وفرص  املطروحة  بالدورات 
للخريجني التواصل مع مركز اخلدمات املهنية ملزيد 

التخرج  حفل  تنظيم  على  املشرفة  اللجنة  أقرت 
للعام األكادميي 2011/2010 بأن حفل تخريج دفعة 
أن  على  القادم  نوفمبر  شهر  في  سيكون   2011
 2010 وخريف   2010 صيف  فصل  خريجي  يشمل 
وربيع 2011 وصيف 2011، حيث سيكون من املقرر 
إقامته في حرم جامعة قطر. وسيكون موعد حفل 
نوفمبر   29 بتاريخ  الثالثاء  يوم  في  الطلبة  تخرج 
2011، والطالبات في يوم األربعاء 30 نوفمبر 2011. 
يوليو   5 بتاريخ  التفوق  حفل  إقامة  تقرر  حني  في 

2011 بقاعة الس بفندق شيراتون الدوحة. 
في  خريجيها  اجلامعة  تشارك  التخرج  حفل  وفي 
فرحة  واملاجستير  والبكالوريوس  الدبلوم  مراحل 
التخرج من كل عام أكادميي، وعادة ما يتم في هذا 
حسب  ثم  الكليات  حسب  اخلريجني  ترتيب  احلفل 
الدرجات العلمية ثم باملعدل التراكمي لكل خريج. 
طلبتها  من  املتميزين  تكرمي  في  اجلامعة  وكدأب 
التميز  وسام  جائزة  خصصت  فقد  اخلريجني، 

الجامعة تقر تنظيم حفل التخرج لدفعة 2011 في شهر نوفمبر 
يشمل خريجي الصيف والخريف والربيع ... 

من اCرشيف: حفل تخريج دفعة 2008





لقطاع  االستراتيجية  اخلطة  مراجعة  مراحل  من 
شؤون الطالب وذلك بنهاية شهر يونيو.

النسبة املطلوبة.
ومدى  والثانية  األولى  املرحلة  نتائج  مقارنة  ومع 
واألقسام  اإلدارات  من  املطلوبة  األهداف  حتقيق 
ً إلجناز مراحل  املعنية، تبنيّ أن املواعيد احملددة سلفا
بعض  قامت  كما  متفاوتة،  كانت  األهداف  من 
األقسام بتغيير املهام املطلوبة إلجناز األهداف، مع 
اخلطة  في  امللحوظ  التقدم  على  التأكيد 
حتقيق  من  واقترابها  عام  بشكل  االستراتيجية 
ضبط  في  املتابعة  جلنة  دور  على  عالوة  املطلوب، 
األهداف  مع  يتوافق  مبا  والتوجيه  املالحظات 

املنشودة.
وتتوقع اللجنة أن يتم االنتهاء من معظم األهداف 
االستراتيجية السنوية مع نهاية املرحلة الثالثة 

االستراتيجية  للخطة  املتابعة  جلنة  قامت 
لقطاع شؤون الطالب خالل الفترة السابقة 
شؤون  لقطاع  االستراتيجية  اخلطة  مبراجعة 
الطالب في مرحلتها الثانية والتي انتهت في 
مارس 2011 ومع مقارنة نتائج املرحلة األولى 
من   68% حتقيق  مت  فقد  الثانية،  املرحلة  مع 
خالل املرحلتني (من  حتقيقها  املتوقع  النتائج 
يجري  فيما   .(2011 مارس   2010- سبتمبر 
ً. ولم  العمل على تنفيذ %9 من األهداف حاليا
وجاري  األهداف  من   23% بنسبة  البدء  يتم 
القادمة  األشهر  خالل  تنفيذها  على  العمل 
وستقوم جلنة متابعة اخلطط االستراتيجية 
مبتابعة تنفيذ خطط العمل حتى يتم حتقيق 

شؤون الطالب يراجع المرحلة الثانية للخطة االستراتيجية

يوفر  مما  اإللكتروني،  التسجيل  من  االنتهاء  مبجرد 
على الطالبة عناء االنتظار حتى موعد الرد عليها 
رسوم  تخفيض   ً أيضا ومت  عدمها،  من  باملوافقة 
املواصالت للتيسير على الطالبات وحتى تكون في 
متناول اجلميع. كما تتطلع اإلدارة إلى زيادة التواصل 
وبناء  ومقترحاتهم  آرائهم  وأخذ  املستفيدين  مع 

التوصيات وحتديد األهداف املستقبلية بناءً عليها. 

للطالبات، وخدمة اجلامعة إكسبرس.
من جهة أخرى فقد اعتمدت اإلدارة خدمة احلجز 
الثقافية  الرحالت  حافالت  خلدمة  اإللكتروني 
والعلمية، وكذلك التسجيل في خدمة "التنقل 
من املنزل إلى اجلامعة" للطالبات عن طريق نظام 
حيث  واجلهد.  الوقت  يوفر  مما  الذاتية  اخلدمة 
 ً ستتمكن الطالبة من حجز مقعد في احلافلة فورا

اخلدمات  بإدارة  األولية  اخلدمات  قسم  دشن 
والتي  للمواصالت  جديدة  خدمات  الطالبية 
أُطلق عليها إسم "اجلامعة أكسبرس"، وهي 
مبواقيت  للطالبات  نقل  حافالت  عن  عبارة 
الطالبات  على  توفر  محددة  انتظار  وأماكن 
احلرم  داخل  الكليات  مباني  بني  التنقل  عناء 
ً في مسار يبدأ  اجلامعي. وتعمل اخلدمة حاليا
من مبنى التأسيسي إلى كلية العلوم للبنات 
والعكس، ولكن ابتداء من خريف 2011 سيتم 
إضافة مبنى كلية اإلدارة واالقتصاد إلى مسار 

اخلدمة. 
بشكل  الطالبية  اخلدمات  إدارة  وتسعى  هذا 
عام وخدمة املواصالت بشكل خاص إلى تأمني 
وتيسير  والتنقل  للراحة  وسائل  وتوفير 
والطالبات.  الطلبة  قبل  من  عليها  احلصول 
من  العديد  املواصالت  خدمة  توفر  حيث 
الداخلي  التنقل  ومنها  التنقل  تسهيالت 

والرحالت، والتنقل من املنزل إلى اجلامعة 

نسعى لتوفير وسائل الراحة وتسهيل المواصالت لطلبة الجامعة 

الطالبية . كما يقوم الطالب في هذا اليوم بجولة 
الزائرين،  الطالب  جلميع  اجلامعي  احلرم  في  خاصة 
القبول  وموظفي  الطالب  بني  جلسات  عقد  مع 
لإلجابة على األسئلة املتعلقة بعملية القبول في 

جامعة قطر ومتطلبات القبول ومواعيده. 

للطالب  الفرصة  البرنامج  يتيح  كما  األكادميية، 
ملقابلة أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب 
في  الكليات  جميع  ميثلون  الذي  اجلامعيني 
ممثلني  اليوم  هذا  في   ً أيضا يتواجد  كما  اجلامعة. 

عن مراكز الدعم الطالبي ومختلف اخلدمات 

 ً يوما القبول  بإدارة  واألرشاد  التوجيه  قسم  نظم 
مارس  شهر  في  العامة  الثانوية  لطالب   ً مفتوحا
املاضي في قاعة ابن خلدون. ويتم تنظيم هذا اليوم 
الثانوية  طلبة  تعريف  إلى  ويهدف  فصلي  بشكل 

العامة باحلياة اجلامعية والكليات والبرامج 

التوجيه وا2رشاد ينظم اليوم المفتوح لطلبة الثانوية
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بمناسبة تدشين "الجامعة إكسبرس" .. إدارة الخدمات الطالبية: 

كتب - فاتن رمضان
أخصائي خدمات المواصالت – إدارة الخدمات الطالبية

23 %

68 % 9 %

Incompleted
In progress

Completed





في  يرغبون  التي  الدراسية  بالبرامج  اخلاصة 
االلتحاق بها، وميكنهم التواصل مع مركز االتصال 
عن  لالستفسار   4444-4403 الرقم  على  الطالبي 
أي مواعيد أو معلومات تتعلق بالقبول في اجلامعة 

أو غيرها من االستفسارات.
الطلبة  التحاقهم  املتوقع  الطالب  كان  وسواء 
الطلبة  أو  اجلامعة،  إلى  احملولني  الطلبة  أو  اجلدد، 
في  الراغبني  أو  املقررات،  دراسة  طلبة  أو  الزائرين، 
الطالب  من  أو  ثانية،  جامعية  درجة  على  احلصول 
من  بالعديد  تعدهم  قطر  جامعة  فإن  الدوليني، 
العمل  فرص  لهم  ستتاح  حيث  املبتكرة،  الفرص 
ميكنكهم  كما  متميزين،  تدريس  هيئة  أعضاء  مع 
واملكتبات  املتقدمة،  التعليمية  املصادر  استخدام 
واملعامل التي ستساعدهم على بناء مستقبلهم 

املهني.

أما آخر موعد لتقدمي كشوف العالمات الرسمية 
النهائية من قبل طلبة املدارس اخلاصة واملدارس 
درجات  لتقدمي  النهائي  واملوعد  الدولية، 
 ACT، TOEFL، IELTS، IC3، االمتحانات اخلارجية
األكادميي  اجلسر  من  التحويل  ومستندات   SAT
التأسيسي،  للبرنامج  وتسليمها  اجلدد  للطلبة 
 18 بتاريخ  لذلك  النهائي  املوعد  فسيكون 
اليوم  سيكون  حني   في   .2011 أغسطس 
اخلريف  فصل  في  املقبولني  للطلبة  التعريفي 
من   25 في  الدراسة  وبدء  سبتمبر،   13 بتاريخ 

الشهر ذاته. 
بنظام  تعمل  قطر  جامعة  أن  بالذكر  اجلدير 
األكادميية  البرامج  ومعظم  الدراسية  الفصول 
ولكن  والربيع،  اخلريف  فصلي  في  أبوابها  تفتح 
مرة  القبول  باب  تفتح  البرامج  بعض  ألن   ً نظرا
على  فينبغي  الدراسية،  السنة  في  واحدة 

الطالب التأكد من متطلبات ومواعيد القبول 

باستقبال  قطر  بجامعة  القبول  إدارة  تستمر 
املتوقع  الطلبة  من  باجلامعة  االلتحاق  طلبات 
آخر  حتى  بنجاح  العامة  الثانوية  مرحلة  إنهائهم 
موعد للقبول بتاريخ 7 يوليو 2011، وذلك لاللتحاق 
في  للقبول  املفتوحة  البكالوريوس  درجة  ببرامج 
وكما   .2012/2011 األكادميي  للعام  اخلريف  فصل 
لتقدمي  موعد  آخر  فإن  األكادميي،  التقومي  في  جاء 
كشوف الدرجات الرسمية النهائية من قبل طلبة 
سيكون  املستقلة  واملدارس  احلكومية  املدارس 
بتاريخ 7 يوليو 2011. في حني سيبدأ الطلبة اجلدد 
 14 تاريخ  من  ابتداء  القبول  قرارات  استقبال  في 
بكليات  امللتحقني  للطلبة  وذلك  أغسطس 2011، 
حني  في  والتربية،  والشريعة  والقانون  الصيدلة 
قرارات  والعلوم  اآلداب  كلية  طلبة  سيستلم 
كلية  طلبة  أما  أغسطس.   15 بتاريخ  قبولهم 
و  في 16  القبول  قرار  فيستلمون  واالقتصاد  اإلدارة 
وطلبة الهندسة في 17 من شهر أغسطس 2011. 

إدارة القبول تستقبل حملة الشهادة الثانوية لفصل خريف 2011
بدء الدراسة في 25 سبتمبر،،

الطالب الجدد أثناء اللقاء التعريفي





ويضم  واملنافسة.  التعاون  أساس  على  قائم 
في  املتميزة  الرياضية  الكوادر  من   ً عددا القسم 
مختلف الرياضات وهم الكابنت مجدي عبداحلليم، 
الدسوقي،  وليد  والكابنت  ويري،  ميلود  والكابنت 
العالج  وأخصائي  العبيدان،  سالم  والكابنت 

الطبيعي السيد فاضل عباس املال. 
أخصائي  ويري،  ميلود  الكابنت  أوضح  جانبه  من 
إلى  يهدف  القسم  أن  ودولية  مجتمعية  عالقات 
تنفيذ رسالة اجلامعة بتكوين أسرة جامعية يغلب 
السليمة  واحملافظة  والتواصل  الود  طابع  عليها 
التي  الفعاليات  أهم  ومن  والبدن.  العقل  على 

نظمها القسم في اآلونة االخيرة داخل اجلامعة، 

اجلامعة  منتسبات  ولغير  ريال،   250 وللخريجات 
700 ريال.

وبناءً على توجيهات الدكتور عمر األنصاري نائب 
رئيس اجلامعة لشؤون الطالب، فإن اإلدارة تعمل 
اجلديدة،  األجهزة  عدد  وزيادة  تطوير  على   ً حاليا
واالهتمام باخلدمات التي يقدمها قسم الرياضة 
في الصالة الرياضية للبنات، وذلك من أجل توفير 
احتياجات الطالبات ملمارسة مختلف األنشطة 

والهوايات الرياضية. 
القسم  أنشطة  تنوعت  فقد  أخرى،  جهة  من 
اتلفة  الرياضات  من  العديد  لتشمل  الرياضي 
رياضي  يوم  كتنظيم  الترفيهية،  واألنشطة 
واملسابقات  األلعاب  من  عدد  تضمن  للبنات 
وبطولة  اجلامعي،  السكن  داخل  الترفيهية 
للسيدات  القدم  لكرة  املفتوحة  قطر  جامعة 
والتي  القطرية،  املرأة  رياضة  جلنة  مع  بالتعاون 
ً مشاركاً، وبطولة جامعة قطر  شملت 12 فريقا
لكرة  القطري  االحتاد  مع  بالتعاون  الطاولة  لكرة 
اجلامعة  طالبات  بني  قدم  كرة  ومباراة  الطاولة، 
في  اخلريجني  نادي  مع  بالتعاون  واخلريجات، 

اجلامعة.
لأللعاب  فرق  ثالث  بتكوين  القسم  قام  كما 
اجلماعية هي فرق كرة القدم وكرة الطائرة، وكرة 
السلة، وجاري العمل على تكوين منتخبات لكرة 
في  قطر  جامعة  ميثل  الريشة  وكرة  الطاولة 
احملافل الرياضية والدولية. وقد فتح القسم باب 
حني  إلى  الفريقني  بهذين  لاللتحاق  التسجيل 
الطالب  اختيار  عملية  وإجراء  الصفوف  اكتمال 

املؤهلني لالنظمام. 
أما في قسم األنشطة الطالبية للبنني، فيقيم 
تهدف  آلخر  حني  من  وفعاليات  أنشطة  القسم 

إلى تفعيل دور الطالب في بناء مجتمع رياضي 

في  والترفيهية  الرياضية  األنشطة  تنوعت 
التابع  الرياضي  بالقسم  الطالبات  أنشطة 
العام  خالل  الطالبية  األنشطة  إلدارة 
إقبال  زاد  حيث   .2011-2010 اجلامعي 
األنشطة  في  االشتراك  على  الطالبات 
الصالة  مبنى  في  املتنوعة  الرياضية 
الرياضية للبنات، مبعدل 80 طالبة مشتركة 
أنشطتهن  تتنوع  حيث   .ً تقريبا يوم  كل 
الفردية  األلعاب  بني  ما  ومشاركاتهن 
من  العديد  وتنظم  اجلماعية،  واأللعاب 
الدورات الرياضية التدريبية في كرة الطائرة 
األنشطة  مدربات  إشراف  حتت  السلة،  وكرة 

الرياضية. 
من  الكبير  االهتمام  العام  هذا  في  برز  كما 
النسائية  القدم  لكرة  اجلامعة  طالبات  قبل 
 ً ً ظهر جليا ً واسعا ً جماهيريا والتي القت رواجا
في املباريات والبطوالت التي تنظمها اإلدارة 
ومن  النعيمي.  أسماء  املدربة  إشراف  حتت 
 ًً كبيرا  ً استحسانا القت  التي  األلعاب  هذه 
واالسكواش،  والريشة  الطاولة  تنس  لعبة 
الصالة  على  الطالبات  إقبال  زاد  حيث 
القسم  لتنظيم   ً نظرا للبنات  الرياضية 

لبطوالت التنس والريشة.
أما فيما يتعلق بقاعة اللياقة البدنية، فقد 
الرياضية  األجهزة  عدد  بزيادة  اإلدارة  قامت 
بشكل  ساهم  مما  جديدة  أجهزة  وإضافة 
 264 إلى  املشتركات  عدد  زيادة  في  فعال 
كما  احلالي.  األكادميي  العام  خالل  مشتركة 
وتدريبات  أنشطة  في  االشتراك  باب  أن 
برسوم  للطالبات  الرياضية  الصالة  وبرامج 
ريال،   150 وللموظفات  ريال   100 اشتراك 

ولعضوات هيئة التدريس 200 ريال، 

بطوالت منوعة في كرة القدم والبلياردو والبيبي فوت     
والبالي ستيشن ... وزيادة عدد منتسبات قاعة اللياقة إلى 264
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في حصاد قسم الرياضة والترفيه للعام الحالي،، <<

استحداث ثالث فرق جديدة 
ل<لعاب الجماعية

وجاري العمل على تكوين 
منتخبات في كرة الطاولة 

وكرة الريشة للطالبات

فريقي  العمليات والمالية ضمن سباعيات كرة القدم Iعضاء هيئة التدريس والموظفين 





كرة  ودوري   ً مميزا صيفنا  لنجعل  وفعالية  للجري. 
السلة، ويوم التواصل الذي تقيمه اجلامعة مع ذوي 
القدم،  لكرة  الكليات  ودوري  اخلاصة،  االحتياجات 
والرحالت  واملائية  الترويحية  األلعاب  إلى  باإلضافة 

الترفيهية البرية والبحرية.
وأما ما يتعلق باملشاركات خارج اجلامعة، فقد شارك 
القسم في يوم األلعاب الترفيهية الذي نظمته إدارة 
وبطولة  األوملبية،  اللجنة  في  الرياضية  الشؤون 
محاربة  إدارة  إشراف  حتت  أسباير  في  الصاالت 
الصاالت  بطولة  ودوري  الداخلية،  بوزارة  ادرات 
كما  تيمية.  ابن  مدرسة  نظمتها  والتي  للموظفني 
للجامعات  الثانية  البطولة  في  القسم  شارك 
بفرق  القسم  فيها  شارك  والتي  مصر،  في  العربية 
والرماية،  واملسايفة  القوى  وألعاب  السباحة 
وحققت ميداليتني فضية وبرونزية في ألعاب القوى 
اخلليج  بطولة  في  وشارك  املسايفة.  في  وبرونزية 
كرة  في  عمان  سلطنة  في  للجامعات  السابعة 
ذهبيتني  وحصد  والسباحة،  القوى  وألعاب  الصاالت 
ألعاب  في  وذهبية  السباحة  في  وبرونزية  وفضية 

القوى.
قاعدة  توسيع  "هدفنا  ويري:  الكابنت  ويضيف 
املشاركني في األنشطة وتكوين نخبة في مختلف 
احملافل  في  اجلامعة  متثل  أن  تستطيع  التي  األلعاب 
طالبية  أندية  وتكوين  والدولية،  واخلليجية  احمللية 
في  اجلامعة  متثيل  على  قادرة  اجلامعة  في  رياضية 

مختلف البطوالت الرياضية".

نفسية  عن  الترويح  من  نوع  كونها  ضرورية 
الطالب، وإخراجه من ضغوط األجواء األكادميية. 
ويضيف ويري : "نحن واثقون من التغيير اإليجابي 
الذي أحدثته البطوالت التنافسية السابقة في 
وواثقون  األكادميية،  غير  وحياتهم  الطالب  نفوس 
املدى  على   ً أيضا البطوالت  هذه  ستحدثه  مما 

البعيد". 
كما نظم القسم بطولة البلياردو والبيبي فوت 

والشطرجن، ودوري الصاالت، واملهرجان السنوي 

بطولة خماسيات الصاالت، وبطولة سباعيات كرة 
التدريس،  هيئة  وأعضاء  واملوظفني  للطالب  القدم 
وبطولة البالي ستيشن والتي فاز باملركز األول فيها 
الثاني  املركز  أما  املنيسي،  محمد  عمر  الطالب 
فكان من نصيب الطالب محمد عبد العزيز أحمد، 

وجاء املركز الثالث للطالب عمر محمد صادق.  
عالقات  أخصائي  ويري،  ميلود  الكابنت  ويقول 
تنظيم  عن  واملسؤول  قطر  جامعة  في  مجتمعية 

بعض األنشطة الرياضية، أن مثل هذه البطوالت 

إقبال من الطالب على مشاهدة بطوالت البالي ستيشن 





ويعمل  طارئ،  أي  حالة  في  املشتركني  إنقاذ  حمد 
اإلدارية  األعمال  في  امع  مشرفي  مساعدة  على 
التي  والدورات  واملهرجانات  البطوالت  وتنظيم 
يقيمها امع. ويؤكد حمد على أن العمل أسهم 
خبرات  يكسبه  ألنه  الدراسي  مستواه  رفع  في 

إدارية ميكن تطبيقها في مجال الدراسة.
وهو  اخلزام،  ابراهيم  عبدالقادر  الطالب  يعمل  كما 
العام  منذ  القسم  في  كيميائية،  هندسة  طالب 
كمساعد  املائية،  الرياضات  مجمع  في   2008
حيث  البدنية،  اللياقة  صالة  في  ومدرب  مشرف 
الصالة  في  النظام  على  احلفاظ  مهمة  يتولى 
والبوسترات  الرياضية  اجلداول  وتصميم  الرياضية، 
التعليمية لرياضة بناء االجسام واللياقة البدنية، 

وتقدمي املساعدة الالزمة ملرتادي الصالة الرياضية.
مجمع  في  العمل  أن  على  عبدالقادر  ويؤكد 
مستواه  على   ً سلبا يؤثر  لم  املائية  الرياضات 
الدراسي خالل العامني املاضيني، حيث حافظ على 
معدله األكادميي إلى جانب عمله بشكل دؤوب في 
جانب  إلى  "الرياضة  اخلزام:  ويضيف  اال.  هذا 
دراستي تساعد على تنظيم وقتي وتصفية ذهني، 
مستواي  رفع  في  كبير  بشكل  ساهم  وهذا 
للتعرف  الفرصة  إتاحة  إلى  باإلضافة  الدراسي، 
على وجوه جديدة من موظفي وطالب وزوار مجمع 

الرياضات املائية".

الرياضات اتلفة التي ميكن أن متثل اجلامعة في 
احملافل اخلارجية والداخلية".

ويضم قسم الرياضة مجموعة من طلبة العمل 
الدراسة  بني  ما  أوقاتهم  موا  قسّ الذين  اجلزئي 
اجلادة والعمل الدؤوب في القسم. وهؤالء الطلبة 
واالقتصاد،  اإلدارة  بكلية  طالب  وهو  علي،  حمد 
سباحة  كمنقذ   2007 العام  منذ  ويعمل 
ومساعد إداري في مجمع الرياضات املائية. يتولى 

الدسوقي،  وليد  الكابنت  أكد  آخر،  جانب  ومن 
على  للسباحة،  قطر  جامعة  منتخب  مدرب 
على  قطر  جامعة  لطالب  الكبير  اإلقبال 
طلبة  أن  على  يدل  مما  الرياضية،  األنشطة 
رياضية  وثقافة  بوعي  يتمتعون  قطر  جامعة 
املشاركني،  الطالب  مستوى  عن  أما  عالية. 
تتميز  قطر  جامعة  أن  إلى  الدسوقي  فيشير 
جند  حيث  املشاركني،  مستويات  بتنوع 
املستويات العالية التي قد تصل إلى مستوى 
وهناك  املشرف،  الدولي  واملستوى  املنتخبات 
احلرة،  املمارسة  مستوى  وهو  آخر  مستوى 
وحبهم  ممارسيها  بانتظام  يتميز  والذي 
لقضاء الوقت بالرياضة الصحية باجلامعة ما 
بني صالة اللياقة البدنية وملعب كرة القدم 
املائي  وامع  والطائرة  السلة  ومالعب 

للسباحة. 
القسم  يجريها  التي  اإلعدادات  يخص  وفيما 
أن  إلى  الدسوقي  فيشير  بطولة،  كل  قبل 
مالعب  من  املناسبة  البيئة  يوفر  القسم 
يتدرج  مناسبة  تدريبية  برامج  ويضع  وأدوات 
حمل  ألقصى  للوصول  املشارك  مبستوى  بها 
في  ويساعدهم  املنافسات،  وقت  في  بدني 
ذلك جدية الطالب في حتقيق مراكز متقدمة.

بطولة  في  اجلامعة  مبشاركة  يتعلق  وفيما 
والتي  للجامعات،  اخلليجي  التعاون  مجلس 
بني  من  الثالث  املركز  اجلامعة  فيها  حصدت 
السباحة،  رياضة  في  خليجية  جامعة   21
التتويج  مبثابة  كان  بأنه  الدسوقي  فيقول 
هود كبير بذله الالعبون واملدربون خالل فترة 
البطولة ومدة اإلعداد لها، وقد جتلى ذلك في 
الطموح للفوز واملنافسة بني الالعبني حلصد 
امليداليات، وكانت النتيجة ميدالتني ذهبيتني 

وفضية وبرونزية لرباعي التتابع. 
ومن أهم الفعاليات الرياضية التي يقوم بها 
تدريب  دورة  هي  والترفيه،  الرياضة  قسم 
من  كبير  عدد  فيها  اشترك  والتي  اجلمباز، 
يدل  وهذا  التوقعات،  مستوى  فاق  الطلبة، 
إلى  الوصول  في  الرياضة  قسم  جناح  على 
شريحة كبيرة من طالب ومنتسبي اجلامعة. 
الدسوقي،  فيؤكد  بالتدريبات،  يتعلق  وفيما 
وهو منسق الدورة، على أن مستوى املشاركني 
متيز باملثابرة وروح املنافسة واإلصرار على أداء 
احلركات الفنية بأعلى كفاءة ممكنة. ويضيف 
هو  الدورات  هذه  من  الهدف  بأن  الدسوقي: " 
من  العديد  في  جامعي  ملنتخب  نواة  تكوين 
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وليد الدسوقي: 
ا�قبال الكبير على 

ا"نشطة الرياضية .. دليل 
وجود الوعي والثقافة 

الرياضية الكبيرة 

حماس وإصرار في دورة تدريب الجمباز

طلبة العمل الجزئي ومشاركة في تنظيم الفعاليات المائية 



 بطولتي سباعيات كرة القدم للطلبة وأعضاء هيئة التدريس

مناصفة،  حارس  أحسن  على  إجنليزي  التأسيسي 
الكلية  من  بوعزة  أيكم  السيد  حصل  فيما 
أحد  برصيد  الدورة  هداف  كأس  على  العسكرية 

 .ً عشر هدفا
وقد حضر جمهور غفير من أسرة اجلامعة والكلية 
األدوار  مباريات  وكذلك  اخلتام  ملباريات  العسكرية 
ميلود  السيد  الدوري  تنظيم  على  وأشرف  األولى، 
واإلدارة  التنظيم  في  باملساعدة  كذلك  وقام  ويري 
الطالب  إلى  باالضافة  الرياضة  قسم  موظفي 
كونفي  وتدياني  سعيد  ومحمد  محمد  محفوظ 
السيد  كان  كما  حسني،  وجمال  جبريل  وسعيد 
فاضل عباس املال أخصائي العالج الطبيعي وإصابات 
الطبية  التغطية  عن   ً مسئوال باجلامعة  املالعب 

بالدورة .

وبذلك أحرز فريق إدارة الشؤون املالية كأس الدورة 
إدارة  فريق  أحرز  ما  في  الذهبية،  وامليداليات 
لفريق  الثالث  واملركز  الثاني  املركز  العمليات 
فريق  على  تغلبه  بعد  العسكرية  الكلية 

التأسيسي رياضيات بنتيجة أربعة لصفر .
عوني  أحمد  الطالب  حصل  التكرمي،  حفل  وفي 
من فريق بينغ على كأس أحسن العب .فيما فاز 
كأس  على  الفريق  نفس  من  احلفيظ  عبد  مازن 
أحسن حارس، والطالب ناصر اخلروصي من فريق 
الذي  الدوري  هداف  كأس  على  الطالبي  اإلسكان 
سجل 12 هدفاً، وحصل على كأس الفريق املثالي 
هيئة  أعضاء  بطولة  .أما  الدولية  الشؤون  فريق 
التدريس واملوظفني فحصل السيد راشد محمد 
حسني  والسيد  العب،  أحسن  كأس  على  حسني 
علي من الشؤون املالية والسيد ستيف جلني من 

التدريس  هيئة  ألعضاء  فرق  ست  شاركت 
بطولتي  في  للطالب،  فرق  وعشر  واملوظفني 
الهيئة  وأعضاء  للطلبة  القدم  كرة  سباعيات 
هذه  أقيمت  وقد   .2011 ربيع  لفصل  التدريسية 
الطالبية  األنشطة  أهداف  حتقيق  بهدف  البطولة 
 ً في خلق روح اجلماعة والتواصل بني الطلبة، فضال
عن تقوية روابط التواصل االجتماعي فيما بينهم 
أن  بالذكر  اجلدير  ومن  اجلامعة.  وإدارات  أسرة  وبني 
األلفة  تتخللها  التي  الندية  بروح  إزدانت  البطولة 
واألخوة بني صفوف املشاركني، كما حضيت بإقبال 
وللطابع  اللعبة  لشعبية   ً نظرا كبير،  جماهيري 
هيئة  أعضاء  مشاركة  أضفته  الذي  اخلاص 

التدريس.
عالقات  أخصائي  ويري،  ميلود  الكابنت  أثنى  وقد 
ً على  مجتمعية ودولية، على نتائج البطولة مؤكدا
روح املنافسة الكبيرة التي حتلى بها املشاركون من 

الفئات الثالث املشاركة.
بفوز  للطالب  النهائية  املباراة  نتيجة  جاءت  وقد 
اللقاء  أول  في  كان  الذي  بينغ  لفريق  مستحق 
فريق  أمام  لصفر  واحد  هدف  بنتيجة   ً متخلفا
املريخ، واستطاع تسجيل هدف التعادل في الزمن 
وفي  املباراة،  من  األول  الشوط  عمر  من  األخير 
املقابلة  إيقاع  وتيرة  الفريقان  رفع  الثاني  الشوط 
واستطاع فريق بينغ أن يصل إلى شباك فريق املريخ 
بنتيجة  لصاحله  اللقاء  لينهي  متتاليتني  مرتني 
دوري  كأس  واستحق  يتيم،  لهدف  أهداف  ثالثة 
فجاء  املريخ  فريق  أما  بالطالب.  اخلاص  السباعيات 
فريق  الثالث  املركز  في  وجاء  الثاني  املركز  في 
كلية  فريق  على  تغلبه  إثر  الطالبي  اإلسكان 

الطيران بنتيجة ثالثة أهداف لصفر.
وفي دوري سباعيات القدم ألعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني، فقد جمعت املباراة النهائية فريق إدارة 
آلت  والتي  املالية  الشؤون  إدارة  وفريق  العمليات 

نتيجتها لألخير بخمسة أهداف لهدف واحد، 

فريق المريخ

فريقي كلية أحمد بن محمد العسكرية (ا"زرق) والتأسيسي رياضيات (ا"بيض)





اكتساب املهارات املطلوبة لتكون نقطة قوة تدعم 
على  التقدمي  عند  للباحث  وتضاف  املهني  مساره 
في  يرغب  من  كل  على  يجب  حيث  الوظائف، 
بها  ويحلم  يطمح  التي  الوظيفة  على  احلصول 
ويجب  هذا  املطلوب.  للمستوى  بنفسه  االرتقاء 
تعبر  ذاتية  سيرة  إعداد  الوظيفة  عن  الباحث  على 
والعمل  ومؤهالته  قدراته  وتوضح  شخصيته  عن 

على اكتساب مهارات املقابلة الشخصية.

التوظيف االلكترونية والتسجيل فيها. كما ميكن 
وزيارة  املواقع،  هذه  في  الذاتية  السيرة  إضافة 

املكاتب املتخصصة بالتوظيف واملعارض املهنية.
هذا ومن املهم على الباحث بعد االنتهاء من إعداد 
على  يتعرف  أن  التوظيف  جهات  بأسماء  قائمة 
املقومات  وأهم  اجلهات،  هذه  وأنشطة  أهداف 
حتديد  إلى  إضافة  فيها،  التوظيف  على  املساعدة 
التي  العمل  جهة  في   ً حتديدا يعمل  أن  يريد  ما 
ً أن يعمل على  يتطلع إليها. كما يجب عليه أيضا

مع  بالتعاون  املهنية  اخلدمات  مركز  نظم 
في  املهنية  للخدمات   BNP Paribas مركز 
الشرق األوسط وأفريقيا ورشة عمل بعنوان 
وإزالة  العمل  عن  البحث  "استراتيجيات 
والتي  الوظيفية"  املقابلة  عن  الغموض 
هذه  وتأتي  معني،  سارة  املدربة  قدمتها 
إعداد  عمل  ورش  سلسلة  ضمن  الورشة 

اخلريجني والطلبة املتوقع تخرجهم. 
في  اخلريجني  مساعدة  إلى  الورشة  هدفت 
من  وأن  خاصة  لهم،  املناسب  العمل  إيجاد 
في  الصعوبات  بعض  يواجهون  اخلريجني 
وقد  تناسبهم،  التي  الوظيفة  عن  البحث 
مهارات  في  قصور  بسبب  إما  ذلك  يكون 
عن  الالزمة  املعلومات  توفر  عدم  أو  البحث 
اتصال  شبكة  توفر  عدم  أو  العمل  سوق 

تساعد في عملية البحث.
املقابلة  آلية  إلى  الورشة  تطرقت  كما 
على  التركيز  من  فيها  يتم  وما  الشخصية 
الشخص  ميلكها  التي  واألفكار  األهداف 
املتقدم للوظيفة، وما هي أهم إجنازاته التي 
حققها والطموحات التي يصبو إليها. كما 
االستراتيجيات  ألهم   ً شرحا  ً أيضا تضمنت 
حتديد  من  ابتداء  الوظائف،  عن  البحث  في 
على  يجب  حيث  بدقة.  واألولويات  األهداف 
كل من يرغب في النجاح في عملية البحث 
ً اجلهات التي تناسب  عن وظيفة أن يحدد أوال
القيام  فقط  وليس  ومجاله،  تخصصه 

بعملية تقدمي وبحث بطرق عشوائية.
حتديد  من  الباحث  متكن  عدم  حال  وفي 
جهات التوظيف، فتوجد عدة طرق مساعدة 
إدارة  خالل  من  العمل  بوزارة  كاالستعانة 
القوى العاملة، أو متابعة اإلعالنات املتوفرة 
في الصحف واالت املهنية، أو زيارة مواقع 

ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات البحث عن العمل"
PNB Paribas نظمها مركز الخدمات المهنية ومركز

خالل مهارات االتصال القوية والقدرة على العمل 
اجلماعي.

وقد أكدت األستاذة ندى العمادي، مرشدة مهنية 
من  النوع  هذا  أهمية  على  املهنية،  اخلدمات  مبركز 
على  التعرف  للطلبة  يتيح  الذي  الفعاليات 
الفرص  على  واالطالع  اتلفة،  العمل  مجاالت 
املتوفرة في سوق العمل. ونوهت بأن احلصول على 
فرص للتدريب املهني من شأنه أن يساعد الطلبة 
ومجاالت  الوظيفية  خياراتهم  على  التعرف  في 
ذلك  أن  ًعن  فضال  لتخصصاتهم   ً تبعا العمل 
يساعد الطلبة على ممارسة ما اكتسبوه من علوم 
مختلف  في   ً عمليا وتطبيقه  نظرية،  أكادميية 
وخبراتهم  مهاراتهم  من  ويعزز  العمل  بيئات 

ويدعم مستقبلهم املهني بعد التخرج. 

قطر  بجامعة  املهنية  اخلدمات  مركز  نظم 
 Booz & فعالية مهنية بالتعاون مع شركة
نائب  مارون  نبيه  بالسيد  ممثلة   Company
رئيس الشركة، حيث عرضت الشركة فرص 
جامعة  وطالبات  لطالب  الصيفي  التدريب 
قطر ممن ميلكون روح القيادة والثقة بالنفس 
املطلوبة  باملهام  القيام  من  متكنهم  التي 
بطريقة  األمور  وحل  التحديات  وجتاوز 
مهاراتهم  جانب  إلى  مدروسة، 
التي  املشقات  لتحمل  واستعداداتهم 
تواجه عملية التعلم واكتساب اخلبرة. ومن 
 ً قادرا املتدرب  أو  اخلريج  يكون  أن   ً أيضا املهم 
اموعة  إدارة  في  نفسه  تطوير  على 
من  وإيجابية  بحرفية  اآلخرين  مع  والتعامل 

Booz & Company تعرض فرص التدريب الصيفي 
ل 

عم
ش 

ور

>>

المدربة سارة معين 

السيد نبيه مارون





وأخرى بالتعاون مع "صلتك" ... بعنوان: 

موهن الل

في  املهنيات  املرشدات  مع  الطالبات  انفردت  حيث 
االختبار  نتائج  عرض  خاللها  مت  استشارة  جلسات 
وحتليلها ومناقشة نقاط القوة والضعف وطرق بناء 
لكل  املناسبة  العمل  بيئة  وتعريف  جديدة  مهارات 
خطط  ووضع  وميولها  تخصصها  على  طالبة 

ومقترحات تعزز قوة الطالب املهنية.

على  بالتعريف  د.ريتشل  قامت  وعليه  الدراسي. 
األمناط الستة للشخصية وصفات وخصائص كل 
العمل  بيئات  وأنواع  املهنية  وتوجهاتها  منها  نوع 

التي تصلح لكل منط. 
معمل  إلى  االنتقال  مت  فقد  الثاني،  اجلزء  في  أما 
فكرة  بشرح  املدربة  قامت  حيث  اآللي،  احلاسب 
على  اإلجابة  وكيفية  الشخصية  املواءمة  اختبار 
ومركز  صلتك  من  العمل  فريق  وقام  االختبار، 
اخلدمات املهنية مبساعدة الطلبة في حل االختبار 

واإلجابة على استفساراتهم.
وتضمن اجلزء األخير جلسات لالستشارة املهنية، 

كما دشن مركز اخلدمات املهنية ومؤسسة صلتك 
اإلرشاد  عمل  ورش  أولى   2011 ابريل  شهر  في 
املواءمة  اختبارات  على  بناءً  املهني  والتوجيه 
عوض  د.ريتشل  الورشة  قدمت  وقد  الشخصية. 
مدير تنفيذ برامج صلتك، حيث استهلت حديثها 
التعاون  اتفاقية  وعن  املؤسسة  عن  بالتعريف 
قطر  جامعة  مع   ً مؤخرا توقيعها  مت  التي  "متهيد" 
انقسمت  وقد  املهنية.  اخلدمات  مركز  طريق  عن 

الورشة إلى ثالثة أجزاء.
عن  املشاركات  الطالبات  حتدثت  األول  اجلزء  في 
طموحاتهن املهنية وأسباب اختيارهن للتخصص 

 "كيف تخطط لمهنتك من منظور جديد" ضمن ورش ا=رشاد والتوجيه

ً بأن االحتكاك املباشر ببيئة العمل  وأضافت أيضا
مع  وتعايشهم  الطلبة  تكيف  سرعة  من  يزيد 
ذلك  ويؤدي  بالعمل،  زمالئهم  ومع  العملية  احلياة 
التي  بالصعوبات  واإلملام  اخلبرات  اكتسابهم  إلى 
يؤهلهم  كما  املهنية.  حياتهم  في  تواجههم  قد 
مختلف  له  تتطلع  الذي  املستوى  إلى  لالرتقاء 
على  باحلصول  وذلك  واملؤسسات،  الشركات 
حتمل  على  والقدرة  بالكفاءة  يتمتعون  خريجني 
التي  للمشاكل  احللول  وإيجاد  العمل  ضغوط 
تساعد  واخلبرات  الفرص  هذه  وكل  تواجههم، 
الطلبة في احلصول على الوظائف التي يطمحون 

لها بعد التخرج.
إقبال طالبي في ورشة التدريب الصيفي

د. ريتشل عوض





وعدم الثقة بالنفس. 
ً باختبار حتديد  كما مت عمل اختبارين للطالبات بدءا
نسبة الثقة لدى الطالبة والثاني في كيفية حتديد 
تأثير  كيفية   ً أيضا الورشة  وتناولت  األهداف.  وبناء 
وكيفية  األفراد  على  بالنفس  العالية  الثقة 
حتقيق  وعلى  الطالبة  على  ذلك  وأثر  حتصيلها، 
النجاح في احلياة األكادميية والشخصية واملهنية. 
عشر  اإلثني  املبادئ  بشرح  الورشة  اختتمت  وقد 
ماذا   ً جيدا الطالبة  حتدد  أن  وهي  األهداف  لتحديد 
تريد، وأن يكون هدفك واقعي ويستحق التحقيق، 
لتحديد  القوية  املشتعلة  الرغبة  هناك  تكون  وأن 
في  القرار  تتخذ  وأن  هدفك،  تعيش  وأن  الهدف، 

السادس،  املبدأ  وفي  الهدف.  هذا  حتقيق  ضرورة 
بالقلم  أن  قيل  قد  ألنه  هدفك،  تكتب  أن  يجب 
 ً ً مبنيا ً زمنيا والورقة يبدأ كل شيء! ثم حتدد إطارا
أن  ثم  وطاقتك،  قدرتك  وعلى  واقعية  أسس  على 
املصاعب  تدرس  وأن  ومواهبك،  إمكانياتك  تعرف 
احملتمل مواجهتها وتستعد لها، وكأول خطوة نحو 
الهدف  ووضع  التقدم  عليك  يجب  الهدف  حتقيق 
 ً وأخيرا اخلطط،  تقييم  ثم  ومن  الواقع،  أرض  على 
الناس  يفشل  قد  ألنه  االلتزام  مبدأ  لديك  يكون 
وإمنا  لديهم  القدرات  نقص  بسبب  ليس   ،ً كثيرا

بسبب نقص االلتزام. 

عمل  ورشة  الطالبي  اإلرشاد  مركز  نظم 
ضمن  جناحي"  سر  بنفسي  "ثقتي  بعنوان 
خالل  املركز  قدمها  التي  الورش  سلسلة 
معنى  الورشة  تناولت   .2011 الربيع  فصل 
وأنواعها  تكوينها،  وماهو  بالنفس  الثقة 
الطالبات،  لدى  بالنفس  الثقة  تعزيز  وسر 
وأهميتها،  األهداف  حتديد  على  والعمل 
والرقي  الوقت  وإدارة  بالذات  كالتحكم 
بالنفس. كما ناقشت الورشة أنواع األهداف 
ومنها  األجل  قصيرة  فمنها  الشخصية، 
 ً متوسطة األجل ومنها طويلة األجل، وأيضا
املعوقات التي تعرقل حتديد األهداف كاخلوف 

ا�رشاد الطالبي يناقش أهمية تحديد ا�هداف  في تحقيق النجاح
خالل ورشة العمل "ثقتي بنفسي ... سر نجاحي"

ل 
عم

ش 
ور

>>





ومن خالل ورش عمل " النجاح ا�كاديمي" ... 

موهن الل

بعنوان  فكانت  الرابعة  أما  للمحاضرات"، 
"التحضير لالمتحانات". 

وكانت آخر ورشة قدمت حتت عنوان "إدارة وتنظيم 
تناولت  حيث  2011م،  أبريل  شهر  في  الوقت" 
كيفية  في  للطالبات  ونصائح  إرشادات  الورشة 
كافة  واستيفاء  الوقت،  تنظيم  على  القدرة 
املتطلبات والواجبات في الوقت احملدد لذلك. وتأتي 
يشتكني  الطالبات  معظم  كون  الورشة  أهمية 
وعدم  واالمتحانات  األكادميية  الواجبات  كثرة  من 

ً إلجناز ذلك كله.  ً كافيا وجود وقتا
مدى  وأبدين  الورش  في  الطالبات  تفاعلت  وقد 
موضوعاتها  من  واستفادتهن  اهتمامهن 
خالل  من  ذلك  واتضح  تخللتها،  التي  واألنشطة 
والتفاعل،  النقاشات  خالل  ومن  املميز،  حضورهن 
كما طالنب بزيادة مدة الورش إلى أكثر من ساعة 

واحدة.

تعلم  دعم  مبركز  األكادميي  الدعم  وحدة  نظمت 
والتي  للطالبات  العمل  ورش  من   ً عددا الطالب 
الالزمة  باملهارات  الطالبات  تعريف  حول  متحورت 
في املواد  الدرجات  وحتقيق أعلى  األكادميي  للنجاح 
التميز  حتقيق  وبالتالي  الدراسية  واملتطلبات 
الفصل  في  ورش  خمس  تقدمي  مت  حيث  األكادميي. 
املواضيع  من  العديد  تناولت   2011 ربيع  الدراسي 
األهداف  ووضع  كتحديد  الطالبات  تهم  التي 
علمي،  بأسلوب  احملاضرات  وتدوين  الوقت  وتنظيم 
توفير  في  مباشر  بشكل  يساهم  ذلك  وكل 
تدعم  التي  املهارات  من  الطالبات  احتياجات 
كيف   " بعنوان  الورش  أولى  األكادميية.  دراستها 
وجاء  األول"،  اليوم  منذ  ناجحة  طالبة  تصبحني 
واملصادر  األدوات  بكل  للطالبة  تعريف  فيها 
النجاح  على  تساعدها  التي  الضرورية  واملهارات 
وضع   " بعنوان  الثانية  كانت  بينما  عامة،  بصورة 

األهداف" والثالثة حتت عنوان "تدوين فعال 

الدعم ا�كاديمي تتناول كيفية االستعداد لالمتحانات وتنظيم الوقت

تعلم  دعم  ملركز  التابع  الكتابة  معمل  نظم 
الطالب سلسلة من الورش لتطوير مهارة الكتابة 
االستاذة  الورش  بتقدمي  قام  وقد  االجنليزية.  باللغة 
اليوم  في  مرتني  ورشة  كل  وعقدت  شعبان  دانة 
املشاركات.  للطالبات  استفادة  أكبر  لتحقيق 
واستهدفت الورش الطالبات مبختلف مستوياتهن 
املشاكل  الورش  تناولت  حيث  وتخصصاتهن، 

الشائعة التي تواجه الطالبات أثناء الكتابة. 
في الورشة األولى مت شرح أساسيات بناء وتركيب 
وحتديد  الكالم،  أجزاء  حتديد  من  ابتداءً  اجلملة 
الكلمات  وترتيب  تركيب  وطرق  العلم،  أسماء 
احلروف  كتابة  بتحديد  وانتهاء  االجنليزية،  باللغة 
فقد  الثانية  الورشة  في  أما  لألسماء.  الكبيرة 
تناولت اخلطوات التي يجب اتباعها لصياغة اجلمل 
الورشتان  أما  مترابط.  بشكل  ببعضها  وربطها 
الثالثة والرابعة فقد تناولتا التخطيط املتبع قبل 
املقال  كتابة  بدء  طريقة  ثم  املقاالت  كتابة 

وتسلسل الفقرات وربطها ببعض. 
اخلطوات  شرح  فتناولت  اخلامسة  الورشة  أما 
األكادميي،  املقال  مع  التعامل  كيفية  في  املتبعة 
التي  واألفكار  النقاط  أهم  حتديد  خالل  من  وذلك 
يجب كتابتها في املقال، وكتابة مستند أولي قبل 
تناولت  كما  النهائي.  بشكله  املقال  صياغة 
الورشة طرق مراجعة وحترير املقال وإضافة املراجع 
هذه  حققت  ولقد  تقدميه.  قبل  أكادميية  بطريقة 
الورش جناح كبير بحضور أكثر من 220 طالبة من 
دعت  حيث  باجلامعة،  التخصصات  مختلف 
الطالبات املركز إلى عقد وإقامة مثل هذه الورش 

في بشكل مستمر في الفصول القادمة. 

ورش لتطوير مهارات الكتابة باللغة االنجليزية في معمل الكتابة

كتب - مها خالد
أخصائية دعم أكاديمي – وحدة الدعم ا�كاديمي





االستراتيجية  عن  كلمتها  في  حتدثت  والتي 
التعليمية التي تعتمد عليها جامعة قطر، وفرص 
أو  البريطاني  اجلانب  من  سواء  اخلارجية  الشراكة 
العريضة  األسس  وأوضحت  االوروبي،  اجلانب 
أكبر  الستيعاب  تطويره  وسبل  األكادميي  للتدريب 
القادمة  السنوات  في  األكادمييني  الطالب  من  عدد 

بجامعة قطر. 
األول  قطر  مؤمتر  هدف  فقد  أخرى،  جهة  من 
اخلبرات  وتبادل  لاللتقاء   ً فرصا توفير  إلى  للتعليم 
بني الوفود القطرية املشاركة وشركائهم الدوليني 
استعراض  وكذلك  التعليمية،  األوساط  من 
وتنمية  التعليم،  في  املميزة  القطرية  التجربة 
التعليم  قطاع  في  واالستثمار  األعمال  فرص 
للخبراء  وآراء  عمل  ورش  املؤمتر  تضمن  كما  بقطر. 
فردية  اجتماعات  وعقد  تعارف،  وجلسات  ومعرض 

بني املشاركني العامليني وأعضاء الوفود القطرية.
واألمانة  قطر  جامعة  برعاية  املؤمتر  أقيم  وقد 
الرياضي  التفوق  وأكادميية  للتخطيط،  العامة 
(أسباير)، ومؤسسة اخلبراء البريطانية، ومؤسسة 
القادة  وهيئة  البريطانية،  األوسط  الشرق 
التعليم  أنظمة  ومؤسسة  االوروبية  التعليمية 

.GEMS العاملية

بنت  شيخة  الدكتورة  األستاذة  أكدت 
ضمن  قطر  جامعة  رئيس  املسند  عبداهللا 
فعاليات مؤمتر قطر للتعليم والذي عقد في 
في   ،2011 يونيو  شهر  من  والثامن  السابع 
بأن  أكدت  بلندن،  كنسينغتون  مدينة 
جامعة قطر تتحمل مسؤوليتها في تطوير 
تشكيل  في  واملساهمة  التعليم  نوعية 
الوطنية  اجلامعة  باعتبارها  قطر  مستقبل 
فخورون  بأننا  أوضحت  كما  قطر.  في 
بالتقدم الذي حققته جامعة قطر واملدينة 
الذي  األمر  التعليم،  مجال  في  التعليمية 
سيساعد  الذي  التقدم  هذا  نعرض  يجعلنا 
املؤسسات  مع  شراكة  فرص  خلق  في 

العريقة واملعروفة في مجال التعليم. 
من جهته أعرب الدكتور عمر األنصاري نائب 
سعادته  عن  الطالب  لشؤون  الرئيس 
باملشاركة في هذا املؤمتر والذي عرض  احلالة 
خالل  إليه  توصلت  وما  قطر  في  التعليمية 
التعليم  مجال  في  األخيرة  السنوات 
والبحث العلمي. كما أشار إلى أن مثل هذا 
كثب  عن  لالطالع  جيدة  فرصة  يعد  املؤمتر 
على اخلبرات البريطانية واألوروبية في مجال 
وأضاف  العلمي،  والبحث  والتعليم  التدريب 
عديدة  لقاءات  إقامة  ترعى  قطر  جامعة  أن 
مبجال  املهتمة  البريطانية  املؤسسات  مع 
اخلبرات  لتبادل  العلمي  والبحث  التعليم 

واألبحاث في كافة ااالت املتاحة.
كما حضر املؤمتر الدكتورة شيخة بنت جبر 
األكادميية،  للشؤون  الرئيس  نائب  ثاني  آل 

فرص  وخلق  التعليم  نوعية  لتطوير  سعيها  تؤكد  الجامعة  إدارة 
للشراكة مع المؤسسات العريقة في التعليم والبحث العلمي 

خالل مؤتمر قطر ا1ول للتعليم بالمملكة المتحدة .. 
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في جامعة الحصن با>مارات العربية المتحدة .. 

موهن الل

القبول  معايير  تعزيز  إلى  واملهني  التعليمي 
حيث  املنطقة،  جامعات  مختلف  في  والتسجيل 
اال  هذا  في  واخلبرات  املعارف  تبادل  على  تشجع 
بهدف تطوير النظم التعليمية في جامعات العالم 
العربي. ومن بني أنشطة املنظمة األخرى اجتماعها 
السنوي، الذي عقد في العام املاضي في لبنان حتت 
التطور  ظل  في  والتسجيل  القبول  "حتديات  شعار 

التكنولوجي".

جديدة  معايير  وضع  أهمية  على  املؤمتر  أكد  كما 
في مجال القبول والتسجيل في اجلامعات. 

ولقد عقد مؤمتر املنظمة العربية للمسؤولني عن 
القبول والتسجيل في اجلامعات العربية ألول مرة 
تعتبر  التي  الكويت،  جامعة  في   1976 العام  في 
العامة  واألمانة  الرسمي  املقر  احلني  ذلك  منذ 
املنظمة  هذه  وتهدف  للمنظمة.  املالي  واملشرف 

التطوعية غير الربحية املعنية بالقطاع 

التحويل  قسم  رئيس  عبيدان  ناصر  السيد  حضر 
البرنامج  منتسبي  من  عدد  مع  القبول،  بإدارة 
وموسى  املنصور  عائشة  وهم  التأسيسي 
اجلمعات وشهيناز اسماعيل، حضروا  املؤمتر احلادي 
عن  للمسؤولني  العربية  للمنظمة  والثالثني 
العربية  بالدول  اجلامعات  في  والتسجيل  القبول 
للدراسات  اإلمارات  مركز  في   (ARAB-ACRAO)
حتت  تنظيمه  مت  حيث  االستراتيجية،  والبحوث 
نهيان،  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  رعاية 
دولة  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير 
على  املؤمتر  ركز  وقد  املتحدة.  العربية  اإلمارات 
كيفية تأثير معايير اجلودة واالعتماد األكادميي في 
العالم  جامعات  في  والقبول  التسجيل  اجتاهات 

العربي.
كما اختيرت جامعة احلصن، املؤسسة التعليمية 
النوعي  التعليم  توفير  مجال  في  املتخصصة 
 ً مكانا لها،   ً مقرا أبوظبي  من  تتخذ  والتي  واملتميز 

الستضافة املؤمتر.
"القبول  عنوان  حتت  عقد  الذي  املؤمتر،  هذا  وجمع 
واالعتماد  اجلودة  معايير  ضوء  في  والتسجيل 
للتشاور  ودوليني  محليني  مشاركني  األكادميي"، 
من  العديد  إلى  باإلضافة  املوضوع  هذا  حول 
الكفايات  ذلك  في  مبا  األخرى،  الهامة  املواضيع 
العلمية الواجب توفرها في الطالب اجلامعي ودور 
مرحلة  خالل  الطالب  كفاءة  رفع  في  اجلامعات 

الدراسة األكادميية. 

شاركت السيدة سلمى حاج حمد في دورة إداريي 
في  األمريكية  فلوريدا  والية  في  األكادميي  اإلرشاد 
رابطة  الدورة  نظمت  وقد   .2011 مارس  شهر 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  األكادمييني  املرشدين 
 ،(National Academic Advising Association)
اإلرشاد  على  املشرفني  اإلداريني  الدورة  وحضر 
من  العالي  التعليم  مؤسسات  في  األكادميي 

مختلف الدول العربية واألجنبية. 
عمل  ورش  ثالث  عن  عبارة  الدورة  وكانت 
عن  األولى  الورشة  محور  كان  حيث  متخصصة، 
مترين اإلداريني املشرفني على اإلرشاد األكادميى على 
في  األكادميي  اإلرشاد  وتنظيم  القيادة  مهارات 
في  أما  واجلامعات.  العالي  التعليم  مؤسسات 
الورشة الثانية، فقد حتدثت عن كيفية استخدام 
اإلحصائيات التي تصدرها اجلامعة عن الطالب فى 
الطالب  الستبقاء  أكادميى  إرشاد  برامج  تصميم 
ومساعدتهم على التخرج في املدة املطلوبة. أما 
كيفية  املشاركون  تعلم  فقد  الثالثة  الورشة  في 
اخلطط  ومتابعة  األكادميي،  اإلرشاد  برامج  تقييم 
ورؤية  أهداف  مع  يتناسب  مبا  وتطويرها  والبرامج 

املؤسسة التعليمية.

عن  للمسؤولين  مؤتمر  في  يشاركون  التأسيسي  والبرنامج  القبول  إدارة 
القبول والتسجيل في الجامعات العربية

سلمى حاج حمد تشارك في دورة إداريي ا>رشاد ا1كاديمي 

لقطة جماعية في إحدى ورش العمل





والعاملية. وقد ناقش املؤمتر مختلف املواضيع التي 
التغيير  إدارة  مثل  والتسجيل  بالقبول  تتعلق 
ومعرفة  واملؤسسية،  املهنية  األهدافك  لتحقيق 
أفضل التدريبات والتقنيات اجلديدة والتكنولوجيا 
املتطورة، ومواكبة الوسائل التي تؤثر في سياسة 

التعليم العالي. 
محاضرة   200 من  أكثر  املؤمتر  في  طرحت  كما 

عن  الطلبة  مع  التواصل  تطوير  أهمية  ناقشت 
احلديثة  التواصل  وسائل  وتفعيل  استخدام  طريق 
االجتماعي  التواصل  موقع  مثل  والتكنولوجيا 
واخلدمات  البرامج  وحتديث  واأليفون،  بوك  الفيس 

اإللكترونية للقبول والتسجيل.

شاركت جامعة قطر ممثلة في كل من مدير 
إدارة  ومدير  اخلنجي  سميرة  التسجيل  إدارة 
السنوي  املؤمتر  في  ثاني  آل  عائشة  القبول 
 AACRAO’s 97th والتسجيل  للقبول 
والية  في  املؤمتر  عقد   .Annual Meeting
األمريكية  املتحدة  بالواليات  سياتل 
مختلف  من  ممثلي  وحضور  مبشاركة 
والعربية  اخلليجية  والكليات  اجلامعات 

مديري القبول والتسجيل في مؤتمر أكرو السنوي بوالية سياتل  ا�مريكية

املتحدة  الواليات  في  سنوي  بشكل  يعقد  وهو 
ويحضره  العالي  التعليم  بتكنولوجيا  ويهتم 
ً من 4000 الى 6000 مشارك من كافة دول  سنويا
العالم ميثلون أفضل جامعات العالم من أكادمييني 
وخبراء  املعلومات،  تكنولوجيا  ومسؤولي  وإداريني 
الطالبية  اخلدمات  ومديري  التعليم،  ومستشاري 
التعليم  بقطاع  العاملني  واملهندسني  والفنيني 

وغيرهم.
اخلبرات  لتبادل  جيدة  فرصة  املؤمتر  يقدم  كما 
واملعلومات بني املشتركني باإلضافة لفرصة حضور 
مئات من احملاضرات والدورات التدريبية، والتي تقدم 
 ً وخصوصا اجلديدة  والتقنيات  املعلومات  أحدث 
النظرة املستقبلية ألنظمة وتكنولوجيا التعليم. 
هذه  من  عدد  بحضور  الفريق  أعضاء  قام  وقد 
اآلخرين  املشاركني  مع  اخلبرات  وتبادل  الدورات 
الشرق  منطقة  من  اجلامعات  ممثلي   ً وخصوصا

هذه  في  املطبقة  األنظمة  لتشابه  األوسط، 
عدد  بعقد  قاموا  كما  قطر.  جامعة  مع  اجلامعات 
ملناقشة  األم  الشركة  ممثلي  مع  االجتماعات  من 
واألنظمة  قطر  جامعة  تهم  التي  القضايا  أهم 
للتغييرات  مواكبتها  وكيفية  فيها  املطبقة 

القادمة.
العالي  للتعليم  جارد  صن  شركة  املؤمتر  هذا  يدير 
في  املطبق  بانر  لنظام  املطورة  الشركة  وهي 
جامعة قطر منذ سنة 2007 والذي يعني بجميع 
وخدمات  وقبول  تسجيل  من  الطالب  خدمات 
هذا  بتحديث  اجلامعة  وتقوم  وغيرها،  طالبية 
النظام بشكل دوري ملواكبة استخدام تكنولوجيا 
 ً املعلومات مبا يحقق رؤية اجلامعة بأن تصبح منوذجا

للجامعات الوطنية في املنطقة.

في  الطالب  شؤون  قطاع  من  وفد  شارك 
مؤمتر صن جارد 2011 السنوي في مدينة نيو 
وتكون  األمريكية.  لويزيانا  والية  في  أورليانز 
مستشار  دملان  شون  السيد  من  الوفد 
النفاتي  رؤوف  والسيد  والتسجيل،  القبول 
رئيس نظم معلومات الطلبة، والسيد رائد 
منتسبي  من  وعدد  نظم،  محلل  اسماعيل 
وتأتي  املعلومات.  تكنولوجيا  خدمات  إدارة 
املستجدات  آخر  متابعة  في  املؤمتر  أهمية 
وتبادل  (البانر)،  الطلبة  معلومات  نظام  في 
العاملية  اجلامعات  من  اتصني  مع  اخلبرات 
اجلديدة  األنظمة  على  واالطالع  األخرى، 
 Workflow، Mobile) امللحقة في النظام مثل

 .(Appications،Space Management
من  السنوي  جارد  صن  مؤمتر  ويعتبر  هذا 
الطالب  شؤون  قطاع  في  املهمة  املؤمترات 

مشاركة وفد من نظام معلومات الطلبة في مؤتمر صن جارد 2011
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من اليمين: رائد اسماعيل - راؤوف النفاتي - شون دولمن





موهن الل

ملنتسبي  والتوعوي  اإلرشادي  البرنامج  مقترح 
اجلامعات اخلليجية في صيغته النهائية، ومناقشة 
مجال  في  واإلبداع  التميز  في  العامة  األمانة  جائزة 
ومناقشة  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  الطلبة  خدمة 
طلبة  شؤون  متابعة  للجنة  إلكتروني  موقع  إنشاء 
مراكز  عن  معلومات  يضم  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
ذوي االحتياجات اخلاصة في كل اجلامعات اخلليجية. 

مشاركتها في املؤمتر، قدمت األستاذة إميان خليل 
في  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  قسم  حول   ً عرضا
من  الكثير  مناقشة  متت  كما  قطر.  جامعة 
وذوي  الطلبة  بشؤون  تتعلق  التي  القضايا 
االحتياجات اخلاصة في اجلامعات اخلليجية وقامت 
إلى  ورفعها  الالزمة  التوصيات  بكتابة  اللجنة 
اجتماع رؤساء اجلامعات اخلليجية الذي سينعقد 

بعد شهر تقريبا. ومن بني هذه التوصيات: وضع 

ذوي  قسم  رئيس  خليل  إميان  األستاذة  حضرت 
للجنة  السادس  االجتماع  اخلاصة  االحتياجات 
متابعة شؤون الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة 
بدول  العالي  التعليم  ومؤسسات  جامعات  في 
في  االجتماع  عقد  وقد  اخلليجي.  التعاون  مجلس 
مقر األمانة العامة بالرياض في شهر ابريل املاضي 
العامة  باألمانة  التعليمية  اإلدارة  مدير  ترأسه 

لس التعاون بدول اخلليج العربية. وخالل 

إيمان خليل تشارك في اجتماع لجنة متابعة شؤون طلبة ذوي االحتياجات 
الخاصة

طرح  على  األكادميي  الدعم  وحدة  درجت  وقد  هذا 
بخدمة  األول  املقام  في  تهتم  التي  املميزة  برامجها 
الطالب وتوفير بيئة تعليمية تساعده على التفوق 
والقاعات  املعرفية  املصادر  توفير  خالل  من  وذلك 
على  اإلجابة  الطالب  فيها  يجد  التي  الدراسية 
تدريس  "برنامج  البرامج:  هذه  تشمل  تساؤالته. 
وبرنامج  التكميلية"،  الدروس  و"برنامج  األقران" 
التي  العمل  وورش  اإلجنليزية،  باللغة  احملادثة  تطوير 
إلى  باإلضافة  للطالب،  الدراسية  باملهارات  تهتم 
الوقت  بإدارة  يتعلق  فيما  األكادميية  االستشارات 
وتعزيز الثقة بالنفس وتقوية وتطوير الذاكرة وغيرها 
كان  إذا  عنها  طالب  ألي  غنى  ال  التي  املواضيع  من 

يسعى نحو التميز. 

 ً فاعال  ً عنصرا ليكون  وإعداده  التعليمية  العملية 
في اتمع. 

جلسات  عليها  ركزت  التي  املواضيع  أهم  ومن 
للطالب  التدريسية  القدرات  وتطوير  تدريب  املؤمتر 
لتخطي  أقرانهم  مبساعدة  يقومون  الذين 
الصعوبات التي تواجههم في الدراسة ومتكينهم 
وبناء  الذاتية  مهاراتهم  اكتشاف  من 
شخصياتهم. باإلضافة إلى تسليط الضوء على 
وتوفير  الطالب  خلدمة  التكنولوجيا  استخدام 
تنمية  على  الطالب  حتفز  التي  املعرفية  األدوات 
قدراته الذاتية في التحصيل األكادميي كمساعدة 
متعلم  من  التعليمي  سلوكه  لتغيير  الطالب 
متلقٍ إلى متعلم نشط لديه القدرة على التحليل 
حلل  الفعالة  األساليب  واستخدام  واالستنتاج 

املشكالت واتخاذ القرارات.

تقدمي  على  الطالب  شؤون  قطاع  حرص  إطار  في 
أفضل اخلدمات لطالب وطالبات جامعة قطر فقد 
مت ابتعاث وفد مكون من األستاذة سمية التيجاني 
املاس  والطالبتني  األكادميي  الدعم  وحدة  رئيس 
لوكندوال ونبيلة أشيمي اللتان تعمالن مبركز دعم 
تعلم الطالب بوظيفة مدرس أقران للمشاركة في 
الوطنية  اجلمعية  تنظمه  الذي  السنوي  املؤمتر 
للتدريس الفردي بالواليات املتحدة األمريكية. وقد 
أقيم املؤمتر هذا العام مبدينة أنكريج بوالية أالسكا 

في شهر ابريل 2011.
وقد صرحت األستاذة سمية صالح بأن املؤمتر كان 
فرصة ثمينة ملناقشة املواضيع املتعلقة بكيفية 
من  وذلك  التفوق  على  اجلامعي  الطالب  مساعدة 
اخلبرات  وتبادل  واحملاضرات  العمل  ورش  خالل 
واألساليب احلديثة واملبتكرة لتمكني الطالب من 

الوطنية للتدريس  المؤتمر السنوي للجمعية  الدعم ا�كاديمي تحضر  وحدة 
الفردي  بوالية أالسكا 

أعضاء وحدة الدعم ا�كاديمي في لقطة جماعية





التكنولوجيا ومدى فاعليتها في التقدم المؤسسي !! 
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بقلم : وفاء الشمري
منسق إداري – إدارة التسجيل

لضمان  الوقت  بنفس  والسريع  الدقيق  االجناز 
تقدمي خدمة متميزة، فاملؤسسة البد أن تؤكد 
على موظفيها أهمية هذا األمر وماله من أثر 
عملية  في  وبالتالي  عمالئها  ثقة  كسب  في 
تقدمها وتطورها، ألن حتقيق رضى من تتعامل 
عليها  يقوم  التي  األساسيات  من  معهم 
التضحية  دون  وذلك  املؤسسي  النظام 
مؤسسة  فإن  ذلك  في  أخفقت  فإذا  بالنوعية 

أخرى ستحقق الرضى على حسابها.
عمل  يقتصر  ال  أن  يجب  أخرى  ناحية  من 
عليهم  بل  اإلجراءات،  إكمال  على  املوظفني 
بإدخال  وتطويرها  مالءمتها  مدى  في  التفكير 
وسائل التكنولوجيا احلديثة، وتشجيع غيرهم 
مساهمتها  مدى  وإيضاح  استخدامها  على 
رسم  أن  حيث  العمل.  وتنظيم  سرعة  في 
املتقدمة  للمؤسسة  ومثالية  حقيقية  صورة 
تقع على كاهل املوظفني األكفاء فيها، والذين 
بصورة  أعمالهم  إجناز  في   ً جهدا يألون  ال 
والتواصل  املشاركة  خالل  من  متكاملة، 
ميتلكونها  التي  واخلبرات  باملعلومات  الفعال 
مشترك  هدف  لتحقيق  واحدة  كيدٍ  والعمل 
لكل  هدف  وكأنه  إجنازه  بحالوة  اجلميع  يشعر 

فرد منهم.
إن استخدام التكنولوجيا احلديثة في تسهيل 

إجراءات املؤسسات من شأنها أن توفر الوقت 
أكثر  بصورة  املوظفني  عمل  تبرز  وأن  واجلهد، 
من   - اإلمكان  قدر   - للحد  إضافة  احترافية، 
تعقيدات  تكشف  ألنها  الورقية  املعامالت 
اإلجراءات اإلدارية وطول الوقت الذي تستنفذه 

تلك اإلجراءات. 
وعودة لبيل جيتس والذي أدهشه عندما تبني 
املبيعات  تقرير  طباعة  مت   1996 عام  في  أنه 
ورقة،   (350000) حوالي  في  بالشركة  اخلاص 
وهذه تعتبر مشكلة كبيرة قد تعاني منها أي 
بتأسيس  لذلك  نتيجة  وقام  أخرى  موسسة 
شبكة اتصال داخلية في الشركة مستخدما 
ذلك  وأظهر  التكنولوجية،  النظم  أحدث 
عدد  خفض  حيث  مذهلة،  نتائج  اإلجراء 
 (60) إلى  اصدارها  مت  التي  الورقية  النماذج 
بكامل  الشركة  في  فقط   ً ورقيا  ً منوذجا
فروعها! وهذا يدل على أن عنصر التكنولوجيا 
ورفع  املؤسسات  تطور  في  مهم  شريك 
تقبل  على  وحثهم  فيها  العاملني  مستوى 
التكنولوجية  الوسائل  ألن  التغيير،  فكرة 
إلى  تأكيد  بكل  يؤدي  مما  عام  كل  في  تتقدم 
إلجناح  جديدة  وأدوات  عناصر  إدخال  ضرورة 
سمات  له  يكون  حتى  املؤسسي  العمل 

مؤسسات األلفية الثانية. 
 

شركة  صاحب  جيتس  بيل  يقول 
مايكروسوفت العمالقة: " إذا كانت فترة 
بالنوعية  تتميز  الثمانينيات 
التنظيم،  بإعادة  تتميز  والتسعينيات 
سيكون  الثانية  األلفية  سنوات  فإن 

عنصر التميز فيها هو السرعة ". 
يُساء   " السرعة  "عصر  مفهوم  لكن 
ٍخاطئ،  موضع  في  ويستخدم  فهمه 
الذي  األمر  في  يسرع  من  هناك  أن  فنرى 
في  ويبطئ  والتريث،  الدقّة  إلى  يحتاج 
إلى  يؤدي  مما  التأخير  يحتمل  ال  موضع 
غير  بشكل  وظهوره  العمل،  اختالل 
غير  ثمرة  يقطف  كالذي  متكامل، 
ناضجة ليأكلها، هل سيعجبه مذاقها؟
إجناز  يفضلون  املوظفني  معظم  ولعل 
إلى  يؤدي  وهذا  بسرعة،  أعمالهم 
إجناز  في  والسرعة  الدقة  بني  التضارب 
 ،ً ّ نادرا األعمال، حيث أنهما ال يلتقيان إال
مهارة  كانت  حال  في  يحصل  وقد 

املوظف قد وصلت إلى أعلى املراتب.
إنّنا ال ندعو إلى إجناز العمل الذي يحتاج 
ً بعد أن  إلى ساعة خالل يومني! خصوصا
توفرت التكنولوجيا احلديثة، لكن ذلك ال 
أهمية  على  التأكيد  ضرورة  من  يعفينا 





ل مزايا نظام معلومات الطلبة  قسم السجالت ُيفعِّ
بقلم: بينه المري

أخصائي سجالت طالبية – إدارة التسجيل

وذلك للمساعدة في تقدمي الطلب في حال 
واجهت الطالبات صعوبة في ذلك.

في  املنتظمني  غير  للطلبة  بالنسبة  أما 
النموذج   تعبئة  فبإمكانهم  اجلامعة، 
والذي  اجلامعة،  موقع  على  اإللكتروني 
على  احلصول  طلب  خالله  من  ميكنهم 
شهادة  أو  التخرج،  إفادة  الدرجات،  كشف 
 – القيد  (طي  حال  في  األمر  يهمه  ملن 
األوراق  هذه  على  واحلصول  االنسحاب) 
حال  في  يومني  أقصاها  مده  في  الرسمية 
استكمال جميع البيانات بشكل صحيح.

إلى  نسعى  السجالت  قسم  في  نزال  وال 
على  احلصول  في  الطالب  مساعدة 

اخلدمات بطريقة توفر الوقت واجلهد.

من  الرسمي  املستند  وجاهزية  الطلب 
من  (بانر)  الذاتية  اخلدمة  حساب  خالل 
ثم  ومن   myQU اإللكترونية  البوابة 
الطالبية  السجالت  قسم  من  استالمه 
قام  كما   . والتسجيل  القبول  إدارة  مببنى 
إرشادي  دليل  بتصميم  كذلك  القسم 
إرساله  ومت  للشاشات  صور  مع  مفصل 
اإللكتروني  البريد  بواسطة  للطلبة 
تعليمات  اتباع  للطالب  وميكن  اجلامعي، 
الوصول  من  ليتمكن  البسيطة  الدليل 

للطلبات اإللكترونية. 
من جهة أخرى، فقد خصص القسم عدد 
في  متواجدات  املتطوعات  الطالبات  من 
األول،  بالدور  والتسجيل  القبول  مبنى 

من منطلق رؤية جامعة قطر واملتمثلة في أن 
ً للجامعة الوطنية في املنطقة  تصبح منوذجا
حتته  يندرج  ما  ومع  التعليم  جودة  حيث  من 
والتسهيالت  اخلدمات  تقدمي  في  جودة  من 
مواكبة  السجالت  لقسم  كان  للمنتفعني، 
مزايا  بعض  بتفعيل  والتطور  النهضة  لهذه 
نظام معلومات الطالب (البانر). حيث أصبح 
اجلامعة  في  املنتظمني  الطلبة  باستطاعة 
سواء  الدرجات  كشوف  طلبات  تقدمي 
وباللغتني  اخلارجي  أو  الداخلي  لالستخدام 
العربية واإلجنليزية  مباشرة من نظام اخلدمة 
املستندات  استالم  وميكنهم  الذاتية. 
تاريخ  من  يومان  أقصاها  مده  في  املطلوبة 
تقدمي الطلب مع إمكانية االطالع على حالة 





.ً ال تلعب في موقع الدفاع دائما

وانتظار  مكانك  في  اجللوس  مجرد  أنه  تعلم  هل 
ردود أفعال اآلخرين ومراقبة األدوار التي يتبادلونها 
عليك  لذا  بالروتني!  وتشعرك  طاقاتك  تخمد 
ً والقيام بدور هجومي نحو الهدف  االندفاع أحيانا
والتعاون  اهود  وبذل  األفكار  تبادل  خالل  من 
ذلك  وبدون  أنت،  والفريق  الفريق  فأنت  املثمر. 
بالصورة  أهدافنا  إلى  بالوصول  نقوم  ال  التبادل 
إلى   ً وصوال تتدحرج  ال  بامللعب  فالكرة  املطلوبة. 
وليس  الفريق  بأقدام  تبادلها  دون  اخلصم  هدف 
ً من تقييمك  بقدمِ العبٍ واحد. فال تنسى أن جزءا
وتعزيز  اموعة  ضمن  دورك  هو  مسئولك  أمام 

روح الفريق لديك.

.ً سيطر على الوقت وكن كفؤا

نحن على علم بأن املباراة تنقسم ألربعة أشواط 
أن  لنفرض  فصول،  ألربعة  السنة  تنقسم  كما 

جعلته  بصورة  حتفز  قد  ما   ً العبا

املباراة،  من  شوط  أول  في  وطاقته  جهده  كل  يبذل 
فكيف سيقوم باستكمال األشواط املتبقية! هكذا 
ً بالنسبة لك، عليك أن تقسم جهدك وطاقتك  أيضا
ً ذي حق حقه. البعض يأتي  طوال العام لتعطي كال
يفجر  ولكنه  واحلماسة،  الطاقة  متأله  اإلجازات  من 
ويستهلك جلّ ما ميلك من حماس حتى ينفذ خالل 
3 أسابيع كحد أقصى، وبعدها يكلله امللل الروتيني 

ويلعب دوره بتثاقل. فلنتعلم من هذا الدرس!

خذ الوقت املستقطع لتحاسب نفسك.

ً تنتهجه في حياتك، قم بدراسة  اجعل هذا منهاجا
كيف  نفسك  واسأل  أدائك  وقياسات  إحصائيات 
خطة  في  تعديل  إجراء  إلى  أحتاج  هل  اآلن؟  أدائي 
 ً فردا كنت  هل  التكتيكات؟  بعض  أغير  أم  اللعب، 
الفريق؟  وسط  كنت  أم  فقط  الهدف  وراء  يسعى 
ال  نشاطك،  وجدد  القصيرة  االستراحات  هذه  انتهز 
جتعلك  قد  الصغيرة  املهلة  فهذه  بحقك،  تتهاون 
منك،  متكّن  الذي  وامللل  الروتني  سموم  من  تتخلص 
به  لتكمل  الالزم  األكسجني  وتعطيك 

طريقك نحو الهدف.

ضع   ً وأخيرا
على  نقاطك 
احلروف، وكما يقال اجعل 
اجعل  ولكن  مقربني  أصدقاؤك 
وال  الهجوم  فرصة  انتهز  األقرب.  خصمك 
فالتركيز  لها  هدف  ال  التي  باملناورات  ذهنك  تشتت 
 ً على الهدف هو األساس، كن مع الكل وال تكن فردا
ففي االحتاد قوة، نظم وقتك وحدد أولوياتك وحذار أن 
تهدر طاقتك وتبدد مهارتك، هذا ولنا لقاء في العدد 

القادم...

الهجوم خير وسيلة للدفاع.

هل سمعت أن مدرب كرة القدم يتحدث عن 
يلعب  فريقه  أن  حني  في  القادمة  املباراة 
فريقه  املدرب  يشجع  ما   ً دائما ما؟  مباراةً 
شباك  بهز  ويحثهم  األهداف  لتسجيل 
التحفيز  فهذا  ممكن،  وقت  بأسرع  اخلصم 
يؤثر في نفسية الهدافني في الفريق، فنرى 
أن الفريق الذي يسدد الهدف األول في املباراة 
استطاع  أنه  ويشعر  الثقة  لديه  تتعزز 
إضعاف خصمه. وإذا أعدنا النظر في بعض 
كفاءة  تساوي  من  بالرغم  أنه  جند  املباريات 
 ً الالعبني، إال أن الفريق الذي يحرز الهدف أوال
من املرجح أنه الفريق الذي سيحمل الكأس 
اشحن  أولوياتك،  حتديد  في  بادر  لذا   .ً الحقا
كن   ، الهدف  لنفسك  وارسم  طاقاتك 
السلبي  النقد  من  واجعل   ً إيجابيا  ً مفكرا

ً لك وأن واجبك يتحتم في هزميته. خصما

كل خطوة تقربك من هدفك.

الالعبون  يقطعها  األميال  من  نعم...فكم 
في  الهدف  لتسجيل  امللعب  وعرض  بطول 
من  تقربهم  خطوة  فكل  املرمى،  شباك 
عقبات  هناك  كان  إذا  حتى  هدفهم 
هو  فمسعاهم   ،ً ويسارا  ً ميينا وانحرافات 
تسديد ذاك الهدف. بعض األحيان قد نخطو 
بأس  ال  ولكن  أمتار،  بضعة  الوراء  إلى 
قبل  الوراء  إلى  خطوات  يرجعون  فالعدائني 
استمر  ما،  ماراثون  بلقب  للفوز  انطالقهم 
بخطواتك سواء لألمام أو حتى إذا تراجعت 
ً للوراء فما دام التركيز على الهدف هو  قليال

طريقك، فالفوز مؤكد إن شاء اهللا.

كيفية تحديد ا�هداف من مالعب كرة القدم! 
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بقلم - مي محمد عالء
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