
 للمجلس االستشاري كلية اآلداب والعلوم تنظم اجتماعا  

 

 

للمجلس  الثاني اهكلية اآلداب والعلوم بجامعة   قطر األسبوع الماضي اجتماع عقدت

  .الكليةبعمل الاالستشاري للكلية لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات على صعيد 

 

سعادة السيد سعد الرميحي، سكرتير سمو األمير  ،وقد حضر االجتماع كال  من رئيس المجلس

الوالد لشؤون المتابعة، وسعادة الشيخ سعود عبد الرحمن آل ثاني، األمين العام والمدير التنفيذي 

سي، لجنة األوليمبية القطرية، ونائب رئيس المجلس د. حسن المهندي، مدير المعهد الدبلومالل

المدير التنفيذي بشركة قطر  د المهندي كبير مستشاري، والسيد سعيبوزارة  الشؤون الخارجية 

كبير المساعدين المتخصصين   ه )بواسطة الفيديو كونفرنس(،للبترول، وبروفيسر جيل بوسكي

في االستراتيجيات الدولية لرئيس جامعة ويسكونسن سيستم، و د. جنيفر ديبونت، مدير البحث 

عدنان شهاب الدين، المدير العام بمؤسسة  قطر، و د. -العلمي بمركز إكسون موبيل لألبحاث

 الكويت للتقدم العلمي.

 

 

المسند  رئيس الجامعة بالحضور معربة عن امتنان بنت عبد هللا في بداية اللقاء رحبت د. شيخة  

 كلية اآلداب والعلوم باألهداف التي الجامعة لمساهمة المجلس االستشاري  في دعم التزام 

 .2030 ةالوطني قطر رؤية طرحتها

 

 بأعضاء المجلس االستشاريبدورها رحبت د. إيمان مصطفوي عميد كلية اآلداب والعلوم   

 .االكلية  وحرصهم على توفير الدعم له نشاطاتشاكرة متابعتهم الحثيثة  ل

 

مناقشة التقرير السنوي وبعض الخطط  تبدأ االجتماع بعرض لنبذة عامة عن الكلية ومن ثم تم

 ديات التي تواجهها الكلية. المستقبلية والتح

 

 التأكيد على رسالة ورؤية الكلية

كلية   أشارت إلى أن حديثها بالتأكيد على رسالة ورؤية الكلية حيث مصطفوي استهلت د. إيمان

، وتطمح  بينيالتطمح أن تصبح رائدة في المنطقة في مجاالت البحث والتعليم اآلداب والعلوم 

 .نحو األمام التقدم المجتمعيكذلك إلى أن تدفع عجلة 

د كلية اآلداب والعلوم القلب النابض لنموذج التعليم الليبرالي ع  ت  وأضافت د. مصطفوي: " 

د خريجين متكاملين ومبدعين وأكفاء من خالل  إشراكهم في مناقشة ع  بجامعة قطر، حيث أنَّها ت  



ير إبداعية ونقدية مما يزودهم بمهارات تفك (بيني التخصصات )من منظور اتعوموضال

يصبحوا كوادر فّعالة في المجتمع. كما ترعى كلية اآلداب والعلوم بيئة فكرية تحفز على اإلبداع ل

 مي".والدمج والتحلي بمنظور عال

أن  كلية اآلداب د الطلبة، أوضحت د. إيمان مصطفوي يما يخص برامج الدراسة الحالية وعدوف

أضافت أن عدد الطلبة و ،وستة برامج للدراسات العليا ،ريوسوبرنامج بكال 17 تقدموالعلوم 

 ا  فيطالب 116وأشارت إلى أن الكلية  تضم في مختلف البرامج، 6209 وصل هذا العام إلى

  تدريس.عضو هيئة   480و ،علياالدراسات برامج ال

 تجاوز التوقعات

، أوضحت د. مصطفوي أنه ٢٠١٤-ـ٢٠١٣السنوية لعام  ة العملتطبيق خط فيداء الكلية أوعن 

النجاح في تحقيق بعض األهداف قد وأضافت أن  قصيرة المدى، نجاز معظم األهدافإقد تم 

 تجاوز التوقعات.

 وتنوع مصادر التمويلالمنح البحثية زيادة 

بحثا   ألعضاء الهيئة   25حيث تم تمويل   ،المنح البحثية قيمةأشارت د. مصطفوي  إلى زيادة 

% عن العام 19  تهانسبلغت زيادة بب، وذلك  لاير قطري 44,378,114يمة االكاديمية بق

وأضافت أن نسبة  األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس في المجالت المصنفة  سابق،ال

   % .68دوليا  قد تجاوزت التوقعات  حيث بلغت 

 أعضاء يضمن استقطاب   أن أهداف الخطة االستراتيجية   تركز على تطبيق نهج أضافت و

عززالتوجهات ي هيئة تدريس يتمتعون بإمكانيات بحثية عالية الى جانب امكانيتهم التدريسية مما

وزيادة  الجودة، مقاييس على التأكيد مع البحثية نتاجيةاإلتحسين البحثية للكلية المستندة الى 

 اآلداب لكلية البحثية األولويات ضمنوالتي تأتي  البينية التخصصات ذات المجاالت في الفرص

 خلق مجتمع البحث العلمي في هميةوذلك أل بهذا التوجه، شهاب الدين  عدنان د. أشاد .والعلوم

 .مواد التدريسطرق و وتحديث، االجتماعية تالمشكال، ومعالجة قائم على المعرفة

 

 إنجازات العام األكاديمي الماضي

وقعت وعن االتفاقيات التي تم توقيعها خالل العام األكاديمي الماضي، قالت د. إيمان مصطفوي 

سبع  اتفاقيات مع مؤسسات محلية    2014-2013في العام األكاديمي  كلية اآلداب والعلوم



، ومعهد الشرق األوسط في جامعة سنغافورة في كندا جامعة دالهاوسي مثل:مختلفة ودولية  

وكلية  مؤسسة حمد الطبية،ووزارة العمل والشؤون االجتماعية، و مؤسسة كتارا، و الوطنية،

كلية  طب ويل كورنيل في قطر، و ،بجامعة طوكيوفي اآلداب والعلوم  الدراسات العليا 

رسالة الكلية في أن ترعى بيئة فكرية تحفز على ل  تحقيقا  أن هذه االتفاقيات جاءت وأضافت 

 .والتحلي بمنظور عالمياإلبداع والدمج 

 

بينّت د. إيمان مصطفوي أن اإلنجازات التي شهدتها الكلية العام الماضي تضمنت تنمية الجانب 

  تعزيزومن ثم   ،الخبرة العملية( لدى الطالب إلكسابهم المهارات الالزمة لسوق العمل ( المهني

لدى  ة المهارات العامةتنظيم  العديد من ورش العمل لتنمي وذلك من خالل  فرص التوظيف

والنصف  اإللكتروني  التعلمّ  نهج دمج خالل والتعلم من دريسعملية التتحسين ، والطالب

 .وتوفير فرص تدريب ميداني جديدة لبعض التخصصات في بعض البرامج الكتروني

أضافت د. مصطفوي أن استقطاب المزيد من الطالب للتخصصات العلمية أحد االهداف 

وقد نجحنا بالوصول للحد االقصى بالنسبة لعدد الطالب المسجلين في  لكليةل ستراتيجيةاال

 .(ي الصحة العامة واإلحصاءتخصصي )باستثناء التخصصات العلمية 

حراز تقدم ملحوظ في زيادة عدد برامج التبادل الطالبي حيث تم  إثراء  خبرات الطلبة إكما تم  

والرحالت الثقافية  ،لهم لحضور المؤتمراتبالخارج وإرسا تدريبمن خالل زيادة فرص ال

النوادي زيادة عدد و دراسية،الاألنشطة غير إلى زيادة عدد د. مصطفوي  شارتكما أ .)العلمية(

النوادي الطالبية التي تم افتتاحها والمرتبطة باألقسام قد  اتحاداتن عدد أإلى  منوهةالطالبية، 

تزويد في   2030ت تحقيقا  لرؤية دولة قطر ، وأضافت أن تلك الجهود جاءتجاوز التوقعات

وتلبية احتياجات المجتمع في بناء  اقتصاد قائم  طموحهمالمجتمع بخريجين قادرين على تحقيق 

  .على المعرفة

 

التراث القطري  من ووقد أشارت د. إيمان إلى جهود كلية اآلداب والعلوم في تعزيز الثقافة   

ووضع  مع الجهات ذات الصلة، وتوقيع مذكرات التفاهم وطنية،الفعاليات ال تنظيمخالل 

وتضيف د. مصطفوي أنه قد تمت  المساهمة في تعزيز  التي تصب في ذات الهدف، السياسات

  دعوة أفراد المجتمع لحضور إشراك المجتمع في الوسط الثقافي الجامعي وذلك من خالل  

 اماتهم.التي تنظمها الكلية والتي تتوافق مع اهتم مؤتمراتال



  

هناك  :قالت د. إيمان مصطفويلم يتسنى للكلية تحقيقها على نحو كامل، هداف التي وعن األ

في الدراسات العليا  كان من المفترض أن يتم الموافقة عليها  نوبرنامجي ،ريوسوبرنامجي بكال

جميع  غللم  يتم ش كما  ألسباب إجرائية، 2015-2014إلى العام األكاديمي ه جيلألكن ذلك تم ت

 .حيث تم شغلها جزئيا  فقط الوظائف الشاغرة الخاصة بالبحث العلمي

 2015-2014اتفاقيات تعاون  ثماني

بتعزيز صالتها مع خالل  العام الحالي   كلية اآلداب والعلوم قد قامت  أن أشارت د. إيمان إلى

المؤسسات المحلية  حيث تم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون مع عدد من؛ المجتمع المحلي والدولي

 ،والدولية  مثل مشروع نوفر) مركز قطر للرعاية الصحية وإعادة التأهيل(، ومؤسسة كوريا

، وجامعة أوساكا في معهد اليابان لالقتصادات الناميةو ومعهد اليابان القتصاديات الطاقة،

سة الرعاية و كلية العلوم بجامعة كوبنهاجن، ومؤس، والجامعة األسترالية الوطنية اليابان،

 .الصحية األولية بالدوحة

وهي  بالكلية  بينية التخصصاتوال الثالثة البحثيةإلى أن المراكز  مصطفوي وأشارت د. إيمان

،  قد دراسات الخليج ومركز، ومركز العلوم اإلنسانية واالجتماعية، التنمية المستدامةمركز 

 من خالل في الكلية البحثية تعزيز اإلنتاجيةالتي من شأنها   من األنشطةقامت بالفعل  بالعديد 

.  وفي هذا أعضاء هيئة التدريس والمؤتمرات التي يشترك فيها تنظيم ورش العمل، والندوات،

 مركز التنمية بالتعاون مع مهتمة اللجنة األولمبية القطرية أن سعادة الشيخ سعود الصدد أشار 

 للجنة.اتدخل في دائرة إهتمام  مجاالت التي ال إحدىالستدامة هى ا حيث أن  بالكلية المستدامة

 2015برامج جديدة لخريف

 2015برامج لخريف أربعة تبدأ سأن كلية اآلداب والعلوم  مصطفوي إلىوقد أضافت د. 

الصحة  برنامجي ماجستير ،أحدهما في تخصص فرعي في اللغة الفرنسية، وبرنامج تتضمن، 

 ةكما سيتم إعادوبرنامج دكتوراه في دراسات الخليج، اإلحصاء التطبيقي،  اآلخر في العامة، و

 الرياضيات.والفيزياء  ريوسوبكال فتح برنامجي

 

 الواحة االكاديمية

التحديات  التي  على بعض  أعضاء المجلس االستشاري د. إيمان مصطفويأطلعت وقد 

 علميال تأهيلوال للكلية ، البنية التحتيةفتحدثت عن قضية تواجهها  كلية اآلداب والعلوم حاليا  



ن أوضحت د. مصطفوي أاألقسام األدبية، وقد  خريجيللطلبة الجدد، وإتقان اللغة اإلنجليزية ل

جل تعزيز المهارات الدراسية للطالب من خالل تقديم أكاديمية من الواحة األ أنشأتالكلية قد 

لى المسجلين في المقررات التي تطرحها وخاصة لطالب السنة االو الدعم األكاديمي الالزم

 مهيديةأن تقوم جامعة قطر بتقديم مواد ت الدين شهاباقترح د. عدنان  وفي هذا السياق، الكلية.

 ساسية لدى الطالب.لكترونية لمواجهة النقص في المهارات األإ

 د.عدنانأشاد  حيث مناقشة عدد  من الموضوعات وقد تلى العرض الذى قدمته د. مصطفوي 

وأشار إلى قدرة  لعلوم،الكليه الحثيث نحو تحقيق تعليم ليبرالي في اآلداب وا يبسع شهاب الدين

غير  المساهمة الفعالة في أى وظيفة حتى وإن كانت على تعليم الليبراليال كليات خريجي

 ال يدرك أن الخليجيالمجتمع  أن وضح د. عدنانأكما  .الرئيسي بتخصصهم  مرتبطة مباشرة

هم في األصل من الحاصلين على  ،العاملين في المجال المصرفيبين على أجرا  الخريجين األ

 الدكتوراه في الفيزياء والرياضيات.شهادة 

أشار سعادة السيد سعد الرميحي إلى أهمية إطالق حملة  توعوية لتثقيف أفراد المجتمع  هناو

إلى  لطلبة ذوي المهارة في الرياضياتفي معظم األحيان يتم توجيه ا هحول هذه القضية حيث أن

جوانب ن ودركال يالطلبة  أولياء أمورأن  و المحاسبة وأضاف سعادته  دراسة الموارد المالية

 وفي هذا الصدد اقترحت  د.جينيفر .المجاالت التطبيقية للرياضيات واحتياجات سوق العمل لها

 التي تلقى إقباال  من الطلبة خرىاألتخصصات ال بعض إلى اإلحصاءمقررات إضافة  ديبونت

أكد  وقد كاإلحصاء. مجال هاميسمح للطلبة باكتساب مهارات جديدة في  كاألحياء والكيمياء مما

للطلبة في   مقررات التدريب الميداني عبد الرحمن آل ثاني على أهمية توفير الشيخ سعود سعادة

سوق العمل. الجسر الذي ينقلهم ل وذلك لتكون بمثابةالتي تسبق تخرجهم، ة األخير الستة أشهر

ال تشملها في  إلى التخصصات التي هذا المقرربأن تقوم الكلية بإضافة  سعادته كما أوصى

في كما لفت سعادة السيد سعد الرميحي االنتباه إلى أهمية ترك الحرية للطلبة  الوقت الحالي. 

 األولتخصص هو العامل ن يكون شغف الطالب بالأالتخصص الذي يريدونه حيث يجب  اختيار

عطى سعادته أوقد  ،احتياجات سوق العمل يكون اختياره فقط  بسبب وال لدراسته،الذي يدفعه 

يجب أن يتم االلتحاق به بسبب  هذاحيث أوضح ان تخصص مثل   ،مثاال  على تخصص اإلعالم

 بالعمل الصحفي واإلعالمي. شغف الطالب

العمل على  من أجل والخليج من قطر األساتذة الزائرين أهمية تعيينإلى  أيضا عدنان شار د.أ

المتخصصة  لبرامجلتم تنفيذ هذا المشروع ي ه بالفعلإيمان أند.  أفادتوقد . كليةال رؤية تحقيق

بارزين متخصصين  زائرينوالذي يستضيف أساتذة  ماجستير في دراسات الخليج الكبرنامج  

  بنظام الفصل الدراسي.الخليج  قضايافي 



 تشجيع التقطير

كلية بإلى زيادة عدد الملتحقين  مصطفوي و فيما يخص برنامج التقطير، فقد أشارت  د.إيمان

ضافت أو مبتعث او في طور االعداد لالبتعاث، 36وهم اآلداب والعلوم ضمن برنامج التقطير

 امعة .القطريين المنضمين للبرنامج في الج كبر من  العدد األ تضم ن كلية اآلداب والعلومأ

، موضحة أن  ةكاديمياأل على االلتحاق بالمهن قباالكثر اأن الطلبة القطريين أصبحوا وأضافت أ

لاللتحاق ببرنامج  المرتفع معدل التراكميالالكلية تشجع الطلبة القطريين الحاصلين على 

 .التقطير

كما بينت حرص الكلية على اشراك المنتسبين لها من القطريين الواعدين في الفرص التدريبية 

 لتعزيز مهاراتهم القيادية واالدارية 

 مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها

 البعثات الدبلوماسية لبعض الدول مثل مقدونيا   نتسبيإلى رغبة عدد من م المهندي أشار د. حسن

ت د. إيمان أن وضحوقد أ .ة العربية ضمن مركز اللغة العربية لغير الناطقين بهادراسة اللغب

مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها يحظى بشعبية هائلة وأن عددا  من البعثات الدبلوماسية 

وفي هذا الصدد أشار  .حجز عددا  من المقاعد في البرنامج سنويا   يطلبونوالجامعات األوروبية 

عبد الرحمن إلى أن اللجنة األوليمبية القطرية يمكنها االستفادة أيضا  من بن لشيخ سعود سعادة ا

 هذا البرنامج نظرا  لتعاون اللجنة مع عدد من المؤسسات الدولية.  

د. إيمان أن المراكز البحثية  للكلية  فأفادت كاديميةأنشاء مجلة إب المهندي وقد أوصى د. حسن

 التي تم إنشاؤها مؤخرا ستتولى هذه المهمة.

ث إكسون موبيل ابحأن مركز أوأشادت د. جينيفر بإنشاء برامج الدراسات العليا حيث أوضحت 

  وأشادت بالمشاركة الكلية نظرا   لتميزهم بمستوى أكاديمي رفيع، طلبةتدريب قطر يسعد  ب -

 لبة الكلية في المشاريع البحثية الخاصة بالمركز.عديد من طالفعالة لل

الماضية  الثالث وقد أوضح د. حسن المهندي أن خبرته مع خريجي جامعة قطر خالل السنوات

صحاب أ وماسي من خريجي جامعة قطر هملموظفي المعهد الدبأن  ة حيث كانت إيجابية للغاي

الذي يحظى به طالب جامعة الرفيع  ميمستوى االعداد األكاديعلى  لدأداء عاٍل جدا  وذلك ي

 قطر.



الحضور شكرت د. إيمان مصطفوي جميع الحضور من أعضاء المجلس على في الختام، وفي 

 .تقديم المشورة والدعم المتواصل لكلية اآلداب والعلومو

 

 


