
 أعزائــي جميــع منتســبي كليــة اآلداب والعلــوم هــا نحــن قــد أوشــكنا علــى نهايــة العــام 
األكاديمــي، وبــدأ وقــت جنــي ثمــار الجهــد المبــذول طــوال العــام . وأود أن أتوجــه 
بالشــكر إلــى جميــع أعضــاء الهيئتيــن االكاديميــة واإلداريــة علــى  اإلخــاص والتفانــي 
فــي العمــل طــوال العــام األكاديمــي لتحقيــق  رؤيــة الكليــة وأهدافهــا وأتمنــى أن يســتمر 
جميــع  أعضــاء  أســرة الكليــة فــي العمــل يــدًا بيــ�د  لتحقيــق  مزيــد مــن اإلنجــازات التــي 
تنصــب فــي مصلحــة الكليــة ومــن ثــم الجامعــة بأكملهــا . ونتطلــع إلــى رؤيتكــم جميعــًا 

فــي الحفــل الختامــي الســنوي للكليــة وكل عــام وأنتــم بخيــر .
د. راشــد الكـــواري

عميد كلية اآلداب والعلوم

افتتاحية 

 8 بمــرور  الرياضــة  العلــوم  برنامــج  احتفــل 
تطويــر  وبمناســبة  تأسيســه،  علــى  ســنوات 
العلــوم الرياضــة فــي دولــة قطــر كجــزء مــن 
ــة  ــ�ة والدولي ــر الوطني ــتراتيجية قط اإلرث واس
فــي الرياضــة، وتماشــيًا مــع رؤيــة قطــر 2030 
ــرية  ــة والبش ــة واالجتماعي ــة االقتصادي للتنمي
للقطــاع  الوظيفيــة  االحتي�اجــات  لتلبيــ�ة  و 
ــج  ــاد. كان البرنام ــي الب ــي ف ــي المتن�ام الرياض
الــذي بــدأ بـــ 11 طالبــًا وطالبــة )6 ذكــور و 5 
 46 بتخــرج  العــام  هــذا  احتفــل  قــد  إنــاث( 

وطالبــة. طالــب 
 46 العــام،  لهــذا  البرنامــج  طلبــة  قــدم  وقــد 
ملصقــًا بحثيــ�ًا تحــت إشــراف أعضــاء هيئــ�ة 
موضوعــات  األبحــاث  تضمنــت  التدريــس. 
والعلــوم  االجتماعيــة  العلــوم  بيــن  تتــراوح 
لمعظــم  بالرياضــة،  المتعلقــة  التطبيقيــة 
التخصصــات كالرياضــة و التغذيــة و الصحــة، 
ــي،  ــس الرياض ــم النف ــة، عل ــكا الحيوي الميكاني
ــي.  ــويق، و األداء الرياض ــة والتس إدارة الرياض
حــول:  تــدور  الموضوعــات  محــاور  وكانــت 

إدارة  الرياضــي،  واألداء  والتمريــن  التدريــب 
االجتماعــي،  واالندمــاج  الثقافــة  الرياضــة، 
ــة  ــة. باإلضاف ــي، وتعزيــز الصح ــاط البدن النش
إلــى الحصــار وتأثيــره علــى صناعــة الرياضــة، 
االثــار الصحيــة الناجمــة عــن قلــة النشــاط 
ــين األداء  ــدات لتحس ــتخدام المع ــي، اس البدن
الرياضــي، دور الجانــب النفســي فــي ممارســة 

الرياضــة.
البحثيــ�ة:  الملصقــات  عناويــن  أهــم  كانــت 
لمواجهــة  بهــا  المعمــول  االســتراتيجيات 
المخاطــر حــول تنظيــم األحــداث الرياضيــة 
أهميــة  الصحيــة،  المخاطــر  مثــل  الدوليــة 
الثقافــة فــي اســتضافة كأس العالــم 2022، 
البدنــي  والنشــاط  الرياضــة  ممارســة  تأثيــر 
الثــدي،  وســرطان  الســكري  مرضــى  علــى 
الطــاب  بيــن  البدنــي  النشــاط  مســتويات 
االثــار  تحليــل  قطــر،  بجامعــة  والموظفيــن 
االيجابيــ�ة للتربيــ�ة البدنيــ�ة للطــاب المعاقيــن 
بصريــا، آثــار برامــج التربيــ�ة البدنيــ�ة المختلفــة 
علــى اللياقــة البدنيــ�ة ذات الصلــة بالصحــة.

وكان الطلبــة الذيــن فــازوا بأفضــل الملصقــات 
البحثيــ�ة لهــذا العــام: الطالبــة الدانــة العلــي 
الطبيعــة  »تأثيــر  عنــوان  تحــت  لبحثهــا 
النفســية  المتغيــرات  علــى  الزرقــاء  االلــوان 
الكريــم  عبــد  الطالــب  و  والفيزيولوجيــة«، 
»دراســة  بعنــوان  لملصــق  جامــع  أحمــد 
وصفيــة لألنشــطة البدنيــ�ة لحصــص التربيــ�ة 
البدنيــ�ة للمــدارس بقطــر« و ذلــك فــي إطــار 
يــوم البحــث العلمــي لكليــة اآلداب والعلــوم.
محفــوظ  الدكتــور  قــال  الســياق  هــذا  وفــي 
»نــود  الرياضــة  علــوم  برنامــج  ـر  مدـي عمــارة 

جامعــة  و  والعلــوم،  اآلداب  كليــة  نشــكر  أن 
ــم.  ــم للقس ــركائن�ا لدعمه ــن ش ــا ع ــر، فض قط
الذيــن  طابنــ�ا  إلــى  يعــود  الثنــ�اء  وبالطبــع 
إشــراف  تحــت  اليــوم،  لهــذا  بجــد  عملــوا 
أعضــاء هيئــ�ة التدريــس الذيــن قدمــوا وقتهــم 

بخبراتهــم«. وشــاركوا 
كمــا أعلــن الدكتــور محفــوظ عمارة عــن إطاق 
البرنامــج وحــدة أبحاثــه التــي حــددت ثاثــة 
مجــاالت بحثيــ�ة اســتراتيجية لقطــر والمنطقــة 
العربيــ�ة و ذلــك فــي ســبي�ل تطويــر المزيــد مــن 

ــ�ة والجــودة. المخرجــات البحثي

ــوزون  ــة يف ــوم الرياضي ــج العل ــن برنام ــة م طلب
بجائــزة أفضــل الملصقــات البحثيــة لهــذا العــام

رئيــس  حمــادو  بــن  رضــوان  الدكتــور  شــارك 
قســم العلــوم البيولوجيــة والبيئيــ�ة فــي المؤتمــر 
الدولــي للتنــوع الحيــوي البحــري 2018 الــذي 
ــال. ــي مونتري ــي ف ــو الماض ــهر ماي ــي ش ــد ف ُعِق

ورقتــه  حمــادو  بــن  رضــوان  الدكتــور  قــدم  و 
المكانيــ�ة  »المحــركات  بعنــوان  البحثيــ�ة 
البيولوجــي  الحيــوي  للتنــوع  والبيئيــ�ة 
ــ�ة  ــعاب المرجاني ــي للش ــي والجغراف واإليكولوج

العربــي«. الخليــج  غــرب  جنــوب  فــي 
و بّيــن الدكتــور رضــوان فــي عرضــه أن الشــعاب 
علــى  ُتعــرف  العربــي  الخليــج  فــي  المرجانيــ�ة 
وجــه الخصــوص بأقصــى قــدر مــن التكيــف مــع 
الظــروف البيئيــ�ة الشــديدة فــي المنطقــة، إال أن 
اإلجهــاد مــن خــال زيــادة درجــات حــرارة البحــر 
ــك،  ــى ذل ــا إل ــاحلية وم ــة الس ــة والتنمي والملوح
ــات  ــي مجتمع ــوالت ف ــدوث تح ــى ح ــد أدى إل ق
الشــعاب المرجانيــ�ة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 

ــرة.  ــنوات األخي ــي الس ف
و أوضــح الدكتــور بــأن تقييمــًا شــامًا تــم إجرائــه 

موقعــًا،   15 فــي  المرجانيــ�ة  الشــعاب  لحالــة 
التركيــز  مــع  العربــي،  الخليــج  غــرب  شــمال 
والتنــوع  الحــي  المرجانــي  الغطــاء  وفــرة  علــى 
البيولوجــي لألنــواع باســتخدام المســح بالصــور 
ــل  ــة العوام ــرت دراس ــد أظه ــة، و لق الفوتوغرافي
البيئيــ�ة المحركــة للتغيــرات فــي المجتمعــات 
إلــى  الشــمال  مــن  قوًيــا  تدرًجــا  المرجانيــ�ة 
الجنــوب بانخفــاض الغطــاء المرجانــي الحــي 
األنــواع  ثــراء  وانخفــاض   13٪ إلــى   38٪ مــن 
مــن 28 إلــى 7 أنــواع، مــع انخفــاض إضافــي فــي 
ثــراء األنــواع فــي المناطــق الســاحلية )نوعــان 

فقــط(. 
ــات  ــف الدراس ــوان أن كش ــور رض ــرح الدكت وص
ــام  ــف ع ــر صي ــي أواخ ــرة ف ــتقصائي�ة األخي االس
المجتمعــات  فــي   100٪ تبييــض  عــن   2017
التــام  الفقــدان  مــع  الســاحلية،  المرجانيــ�ة 
إلــى  التحــول  إلــى  أحيانــًا  المرجانــي  للغطــاء 
مــن  المكــون  المرجانــي  غيــر  البيئــي  النظــام 

والطحالــب. الميتــ�ة(  )الشــعاب  األنقــاض 

قــام قســم الدعــم األكاديمــي للطلبــة فــي 
ــة(  ــة األكاديمي ــوم )الواح ــة اآلداب والعل كلي
مكثفــة  ترويجيــة  إعانيــ�ة  بحمــات 
لتشــجيع ودعــوة الطلبــة لحضــور ورشــات 
ويقدمهــا  يعدهــا  التــي  األكاديمــي  الدعــم 
األكاديميــة  بالواحــة  التدريــس  مســاعدو 
الطلبــة لخــوض  لتهيئــ�ة  وذلــك اســتعدادا 
 2018 ربيــع  لفصــل  النهائيــ�ة  االمتحانــات 

ويســر.  ســهولة  بــكل 
ــة  ــال مديــر الواح ــزار ه ــتاذ ن ــد األس ــد أك وق
الواحــة  فريــق  أعضــاء  بــأن  األكاديميــة 
ــة  ــم الخاص ــات الدع ــداول ورش ــوا ج خصص
الطلبــة  احتي�اجــات  مــع  يتــ�اءم  بمــا  بهــم 
ــات  ــص أوق ــا يخ ــم فيم ــى مقترحاته ــ�اء عل بن

بعــض  ســتقام  ذلــك  علــى  وبنــ�اء  الدعــم، 
الورشــات بعــد الظهيــرة وقبــل مواعيــد إفطــار 
منتســبي  مــن  عــدد  تطــوع  كمــا  رمضــان 
الســبت  أيــام  صباحــًا  بالحضــور  الواحــة 
مــن  األخيريــن  األســبوعين  فتــرة  خــال 

الدراســي. الفصــل 
الواحــة  فريــق  يدعــو  المناســبة  وبهــذه 
األكاديميــة جميــع األســاتذة األفاضــل إلــى 
للواحــة  الحضــور  علــى  طابهــم  تشــجيع 
لتلقــي المســاندة والدعــم الازمين. هــذا وإن 
فريــق الواحــة يثمــن روح التعــاون والدعــم 
لتمكيــن  الكليــة  عمــادة  مــن  المتواصليــن 
األكاديمــي  أدائهــم  تحســين  مــن  الطلبــة 

النجــاح. وتحقيــق 

حملة االستعداد لالمتحانات النهائية بالواحة االكاديمية

التنــوع  يناقــش  حمــادو  بــن  رضــوان  الدكتــور 
ــي ــر دول ــي مؤتم ــة ف ــعاب المرجاني ــي للش البيولوج
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